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SOLUŇŠTÍ BRATŘI
Nazýváme je také „apoštolé slovanští“. Tento titul
někteří kritizují, protože označení apoštol náleží jen
tomu, kdo byl vyučen samotným Kristem a od něho
dostal pověření hlásat evangelium. Toho se dovolává
svatý Pavel, když říká: „Evangelium, které hlásám
jsem nepřijal, nebo se mu nenaučil od nějakého
člověka, nýbrž ze zjevení Ježíše Krista.“ To ovšem
neznamená, že apoštolát v církvi končí smrtí
posledního apoštola. Pán Ježíš rozeslal sice svých
dvanáct, které od ostatních učedníků oddělil a nazval
apoštoly, avšak řekl jim: „Já jsem s vámi po všechny
dny, až do skonání světa.“ Z tohoto Kristova výroku
vyplývá, že církev založená na apoštolech bude trvat
zde na zemi i po smrti apoštolů, že tedy apoštolé
ustanoví své nástupce a předají jim pravomoc,
kterou získali od Krista.
V církvi tedy existuje apoštolská služba. Moc,
kterou Pán Ježíš svěřil apoštolům byla předána jejich
nástupcům a tak pokračuje. Nazýváme ji „apoštolská
posloupnost“ a předává se skrze svaté svěcení
vkládáním rukou a modlitbou.
Také sv. Metodějovi byla předána tato moc a účast na apoštolském poslání, když byl
v Římě vysvěcen na biskupa.
Církev tedy byla a zůstává vybudována na základě apoštolů, svědků které misijním
posláním rozeslal sám Kristus a kteří tuto moc předali svým nástupcům.
Církev pomocí Ducha svatého, který v ní přebývá, střeží a předává učení – cenný
poklad, zdravá slova, který slyšela od apoštolů.
Církev až do návratu Krista je i nadále poučována, posvěcována a vedena apoštoly,
díky jejich nástupcům, v pastorálním poslání: biskupskému sboru, jenž má na pomoc
kněze, spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším pastýřem.
Tento poklad víry nám svatí Solunští bratři přinesli, hlásali a svou cestou do Říma,
kde se jim dostalo ujištění, že konají správně a sv. Metoděj byl vysvěcen na biskupa, nás
opravňuje nazývat je slovanskými apoštoly, i když – řečeno dnešním jazykem byli
misionáři našich předků – Slovanů.
Jejich odkazu si nejlépe vážíme tím, že poklad víry uchováváme a neporušený
předáváme další generaci.
***

APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce,
radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť
sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a
vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které
nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:
Úmysl všeobecný: Aby křesťané na Středním východě mohli žít svou víru v plné
svobodě a byli nástrojem pokoje a smíření.
Úmysl misijní: Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa byla církev
semenem a jádrem smíření a sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu.
Úmysl národní: Aby setkání charismatické konference otevřelo dveře mnoha srdcí
pro mocné působení Ducha Svatého.
Úmysl farní: Aby děti našich farností v době prázdnin nezapomínaly na pravidelnou
denní modlitbu i se svými rodiči.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu životem
před Božím oltářem začali v červnu 2009:
Jiří Masař - Dolní Lhota
Jana Drgová - Újezd
V měsíci červnu 2009
odešli na věčnost a byli pohřbeni:
11. června:
Marek Bodlák - 17 let
Brumov-Bylnice 1205
13. června:
Zuzana Pavlišová - 75 let
Horní Lhota
24.. června:
Josefa Kuželová - 91 let
Sehradice 41
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.

POSELSTVÍ PANNY MARIE
Poselství 25. května 2009
"Drahé děti! V tomto čase vás všechny vyzývám, abyste se modlily za příchod Ducha
svatého na každé pokřtěné stvoření, aby vás Duch svatý všechny obnovil a vedl vás na
cestu svědectví vaší víry, vás i všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já
jsem s vámi a přimlouvám se za vás před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly mou
výzvu."
***

ŽÍT Z DUCHA SVATÉHO
Duch svatý není „energie“
Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá
božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy
se tolik mluví o různých energiích, je
představovat si Ducha svatého jako pozitivní
energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo
jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch
ale není ale žádný duchovní benzín, ani jen vítr,
který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták.
Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch
svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší
holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy
neuchopitelného, nepopsatelného. Duch svatý je
osoba, se kterou máme žít v úzkém osobním
vztahu jako s blízkým přítelem. A prosíme-li o
Ducha svatého, pak bychom měli vědět, že s ním musíme jednat jako s osobou,
nemůžeme s ním manipulovat. Ani on s námi nemanipuluje, čeká, až ho pozveme, ctí
naši svobodu. Energii nelze zarmoutit. Ale Písmo říká, že je možné zarmucovat Ducha
svatého, tak jako můžeme zarmoutit partnera nebo přítele – tím, že nedáváme prostor
jeho lásce (srov. Ef 4,30).
Duch Kristův
Eliáš říká Baalovým prorokům: „Budete vzývat jméno svého boha a já budu vzývat
jméno Hospodina. Bůh, který odpoví ohněm, to je pravý Bůh“. Všechen lid odpověděl:
„To je správná řeč.“ Hovoří se zde o vzývání Božího jména, po němž sestoupil oheň. Pro
nás je tím nejdůvěrnějším Božím jménem, které kdy bylo zjeveno, jméno Ježíš Kristus,
Jehošua, „Bůh je spása“. Vzývání Ježíšova jména nás vtahuje do největšího tajemství
našeho života – do důvěrného společenství s Bohem, do úzkého vztahu s celou
Nejsvětější Trojicí. Je na nás, abychom stále znovu objevovali moc a sílu tohoto jména
v každodenním životě. V tomto jménu máme přístup k otci, v tomto jménu se nám
otevírá dar Ducha: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk
12,49). Ano, vzývání Ježíšova jména vede k přijetí jeho Ducha a zapálení našeho srdce
láskou k Bohu.
podle Vojtěcha Kodeta, O.Carm.,ThD.
***
...Ježíš přijal to poslední místo na světě, tedy kříž, a právì touto radikální pokorou nás
vykoupil a stále nám pomáhá. Ten, kdo je v pozici pomáhajícího, uznává, že právě tímto
způsobem je pomáháno také jemu.
Skutečnost, že může pomáhat, není jen zásluhou ani důvodem k chlubení.
Tento úkol je milostí.
Deus caritas est, Benedikt XVI.
***

PŘÍBĚHY DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ A KNĚŽÍ
FARNOSTI ÚJEZDSKÉ
V pátek 19. června o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vyhlásil Svatý otec
Benedikt XVI. rok kněží, který bude trvat až do slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v příštím roce. Při této příležitosti vzpomeneme na kněze, kteří se výrazněji zapsali do
života újezdské farnosti.
Píše-li člověk o kněžích, má na paměti (nejinak je tomu i v mém případě) slova
z Věroučné konstituce o církvi Lumen gentium Druhého vatikánského koncilu kap. 2/10 a
současně vědomost, že kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do
konce časů poslání, které Kristus svěřil apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby
/KKC čl. 6/1536/.
„Kristus je pramenem každého kněžství: vždyť kněz Starého zákona byl jeho
předobrazem, zatímco Nového zákona jedná v osobě Krista“ /Summa theologiae,
III,22,4/.
P. Vavřinec Webersik
Jedním z nejzasloužilejších a zatím nejdéle zde působících kněží během staletí, o
kterém máme zatím poměrně dostatek informací, byl farář Vavřinec Webersik (Vebřík).
Na újezdskou faru nastoupil k 1. listopadu 1819, zde také 14. června 1838 zemřel a byl
pohřben u hřbitovní zdi naproti vchodu do kostela. Zprávy o něm získal a zapůjčil p.
Stanislav Drga ze záznamů faráře z Vlachovic P. Matýska a další jsou uvedeny v publikaci
Vlastivěda moravská 1907 Brno, jejímž autorem je Václav Peřinka. Jak poznamenává V.
Peřinka „při velkém požáru 1884 za prudkého vichru byly kostel a škola s nadlidským
namáháním zachráněny. S farou shořela stará pamětní kniha, obsahující vzácné záznamy
historické“.
P. Webersik byl kněz, který se velmi zasloužil o vybavení kostela – tedy starého
kostelíka, předchůdce dnešního chrámu (dnešní kostel byl vybudován v letech 1844 –
1845 za působení Tobiáše Tomaštíka). R. 1832 pořídil nové varhany o 17 rejstřících, od
stavitele varhan Neussera z Jičína. Staré varhany o 6 rejstřících daroval nově postavené
slopenské kapli.
Pořídil rovněž nové zvony, a to tak, že stávající dal přelít. Předtím byly ve věži
největší z r. 1684, druhý největší z r. 1640, třetí z roku 1644 a čtvrtý pocházel
z vysokopolské kaple. Původní zůstal jen zvon z r. 1640. Nechal je přelít u Strauba
v Olomouci v r. 1832. Zvonek, který sloužil jako umíráček, přivezl jistý újezdský občan
na trakaři v doprovodu faráře Webersika z panského dvora „Plané díly“, kde ohlašoval
začátek a konec roboty. Zvony měly ladění do A mol a v té době to byly nejkrásnější
zvony široko daleko. Po 64 letech jejich nádherný hlas navždy umlčel zhoubný požár (r.
1896). Zvony byly přelity znovu u Petra Hillera ve Vídeňském Novém Městě. Největší
z nich nesl obraz Navštívení Panny Marie a sv. Mikuláše. Vážil 960 kg a jeho nápis zněl:
„Procuravit Laurentius Webersik parochus augesdensis anno 1832“… /Obstaral Vavřinec
Webersik farář újezdský roku 1832…/
Kostel vybavoval ještě dalšími předměty k jeho okrase. Za postoupení fary musel
Webersik zaplatit 500 zl v bankocetlích; osobně žil skromně a neshromažďoval majetku,
spíš si hleděl získat zásluh pro věčnost.
Pro hospodářské účely vybudoval r. 1820 na „Hradíšťku „ nový sklep. Na kamenné
zárubni dvojsklepu je (?) nápis: „Cura paro Webersik 1821“/Péčí faráře Webersika 1821/
.
V letech 1822 – 1827 mu vypomáhal v duchovní správě františkánský kněz Marek
Morávek a od září 1836 přijal kooperátora Josefa Scholze, kněze obětavého a
neúnavného.
Na kostel myslel duchovní správce do poslední chvíle. Třebas měl slušné varhany,
hodlal je ještě přestavět; v tom mu však zabránila smrt, která ho sklátila na „Kloten in
der Lunge“/Bronchopneumolie – zápal plic/. Když v poslední nemoci usedl oblečen do
pohovky a vydechl naposled bez závěti 14. června 1838, zanechávaje na sebe v myslích
lidu staletou památku. Pohřben byl klobouckým děkanem Eichlerem za asistence

vlachovského faráře a smutečního kazatele Součka, faráře ze Slavičína za účasti kaplana
hornolhotského Abendortha, francolhotského kooperátora Ludvíka Svobody, lidečského
kooperátora Františka Plška a újezdského kooperátora Josefa Scholze, který potom
nebožtíkovi s lidečským pořídili náhrobek ze slopenského pískovce /dle FA Val. Klobouky,
děkanství dosáhly pohřební vynálohy 56 zl +4kr P/. Jistou zajímavostí je, že po uzávěrce
justiciárem Otrubou zůstal ve farním dvoře jelen, od mládí ochočený, kterého držel P.
Webersik 8 let ve stáji a ten byl nakonec 18. října prodán do Brumova.
Z osobní knihovny faráře Webersika bylo zkonfiskováno 14 svazků „Gespräche im
Reich der Todten /Rozhovory v říši mrtvých/ a ty zaslány do Brna. /Fa Val. Klobouky Ei,
146 – 149 dors./.
Pak se stal administrátorem újezdské fary Josef Krumpholz.
Vl. Měřínský

Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vladimíra Růčky,
faráře v Újezdě v letech 1937 – 1950
Ačkoliv budeme v tomto měsíčníku navazovat na události po roce 1946, tedy budeme
pokračovat rokem 1947, jak nám je ve svém zápisu zanechal P. V. Růčka, blížíme se tak
k převratnému roku 1948; proto se nemůžeme nezmínit o období předcházejícím tomuto
datu, tj. o poválečném tříletí (1945 – 1948).
Zdá se totiž, že v této době byly položeny základy, na nichž stavěla svou moc
Komunistická strana Československa po převratu v r. 1948, a to nejen v tom smyslu, že
tato strana převzetí moci systematicky připravovala. Myslíme tím také – a především –
skutečnost, že válečné události a poměry v Protektorátu změnily pohled mnoha
československých občanů na svět, v němž žili, na člověka a jeho aspirace do budoucna,
na předválečné dějiny, na sdílené humanistické a demokratické tradice a vlastně i na
náboženství a církev. Historiografií užívaný výraz „mentality“ by se dal užít právě v této
souvislosti. Nabízí se hned několik zásadních otázek. Změnila se ve válce a po ní
mentalita katolíků, a pokud ano, jak? Jak církev přijímala změny, které po válce ve
společnosti nastaly? Vytvářela sociální alternativy a určitý protipohyb ke společenským
trendům, nebo se spíše přizpůsobovala událostem a hnutím doby? Měnila zásadně svůj
pohled na vlastní tradice? Jak byla církev „inkulturována“? Situaci po válce a změnu
v mentalitách popisuje ve své přehledové knize historik Jan Křen, a to ve středoevropské
perspektivě: „Obrovskou vlnu nadšení a víry či iluzi o nové budoucnosti prožívalo
především obyvatelstvo zemí osvobozených z nacistické okupace. Jejím vnějším
projevem byla nebývalá aktivizace veřejného života, nesčetná shromáždění, průvody,
lidové slavnosti, schůze; všude rozkvetl kulturní a umělecký život. Ke scenerii doby, plné
idealistického nadšení a působivých výkonů pracovní obětavosti při poválečné obnově,
patřily však též povážlivé zjevy demoralizace, zhrubnutí a devalvace lidského života;
v anarchistickém chaosu se dařilo nejrůznějším zlořádům, drancování, odvetám,
udavačství a spekulacím – šmelině, jak se tehdy v Čechách říkalo obecně rozšířenému
černému obchodu. Všeobecná brutalizace každodenního života způsobena válkou a
okupací s koncem války neskončila a měla dlouhodobé následky ve společenské a
politické kultuře, v jednání lidí a mezilidských vztazích. Poválečná mentalita se bude ještě
dlouho vyznačovat nesmiřitelným, válečným černobílým viděním světa na způsob – přítel
– nepřítel, a toto myšlení dalekosáhle ovlivní veškeré poválečné dění.“
To však byla jen část změn: k ní bychom museli připočíst velké migrační pohyby,
vytváření obrazu Spojenců a jejich armád, vlnu sociální a politické radikalizace, která
zasáhla celou Evropu. V celé veřejnosti byla pociťována potřeba hlubokých přeměn, a to
jak sociálních tak politických. Národnostní, především protiněmecká nenávist splývala
s nenávistí sociální a třídní. Na vedoucích hospodářských vrstvách, jež se - někteří velmi
horlivě – přizpůsobovali nacistickému válečnému hospodářství, ulpělo odium kolaborace.
Předmětem odmítání se nestaly jen předválečné politické režimy, ale celý tradiční sociální

systém, jeho nerovnost a privilegia; šířilo se myšlení na způsob hesla: ti nahoře dolů a ti
dole nahoru. K uvedeným proměnám a novým konstelacím patřil samozřejmě i pokus o
vytvoření národně „čistého“ státu. Odsun německého obyvatelstva z českých zemí nás
v našich souvislostech zajímá hned z dvojího důvodu: jednak je výrazem onoho
válečného zhrubnutí (výrazného především v první „divoké fázi“ odsunu Němců), jednak
z důvodu, že právě vysídlené obyvatelstvo německé patřilo ze značné části ke katolické
církvi a že část reprezentace byla v období první republiky nositelkou teologických a
liturgických novinek, přicházejících z Německa.
Dobu 1945 – 1948 můžeme vnímat jako dobu, v níž jde o souboj dvou základních
revolučních idejí. Na jedné straně ideje lidských práv, vyrostlé v amerických a
francouzských společnostech koncem 18. století a vytříbené v demokratickém ústavním
vývoji západní Evropy, na druhé straně myšlenka ruské revoluce, která stavěla na právu
etablované moci určovat lidský život ve všech směrech jeho činnosti, ba i myšlení. Šlo o
kontrast civilizací par excellence, v němž se octl i český národ. Specifikem českého
vývoje bylo současné spojení komunismu s nacionalismem, protože nikde jinde v Evropě
nezaznamenali komunisté při svobodných volbách takový vzestup jako v českých zemích
– z 10% za první republiky na 40% ze republiky třetí. Je možné tvrdit, že se katolicismus
v tomto náročném poválečném čase v zásadě osvědčil jako odpůrce oné druhé revoluční
ideje sociálního inženýrství a současně se upevnil uvnitř natolik, že byl schopen prožít čas
perzekuce komunistickým režimem a byl právem považován po r. 1948 za jednoho
z předních nepřátel nového režimu.
V r. 1947, jak poznamenává P. Růčka, zakoupen od fy Semerák v Olomouci pro kostel
nový mramorový oltář. S montáží i ostatními pracemi zednickými stál 120.000 Kčs. V září
byl tento oltář posvěcen olomouckým biskupem Dr. Stanislavem Zelou, za asistence
okolního kněžstva. V sobotu před svěcením oltáře uděloval njdp. biskup sv. biřmování
biřmovancům z farnosti a okolí. V neděli odpoledne odjel k udílení sv. biřmování do Val.
Klobouk. K hostině na faře byli pozváni mimo kněží členové kostelního výboru ve
farnosti, předsedové všech MNV z přifařených obcí, zástupce patronátu a jiní hosté –
přátelé farářovi. Uvítání i rozloučení s njdp. biskupem bylo důstojné a velmi srdečné,
hudba vyhrávala a njdp. biskup byl zde zřejmě nesmírně spokojen.
Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

POKOJ A DOBRO
IX. Vize, naděje a ideály: Boží království mezi námi
62. Křesťanská vize jako přiměřený program společenských změn směrem
k řádu
Máme-li na mysli křesťanskou vizi, musíme téměř zákonitě vyjít od mimořádné
události – II. vatikánského koncilu, od jehož ukončení uplyne 44 let (8.12.1965). Toto
necelé půlstoletí změnilo katolickou církev daleko více než dvě století. O důležitosti,
bohatství, vhodnosti a nezbytnosti velkých dokumentů II. Vaticana nemá – nemůže mít –
dnes nikdo, kdo je a chce zůstat katolíkem – tím méně, přirozeně – pochybnosti. Výroky
Svatého otce, vytrvale obohacující II. Vaticanum a jeho rozhodnutí, byly vždy velmi
jasné, jím samým dokonce při mnoha příležitostech znovu a znovu zdůrazňované. Již
v roce 1974 napsal: „II. Vaticanum se dnes nachází ve dvojím světle. Z takzvané
„progresivní“ strany se jeví jako časově překonané, a tedy nazírané jako již nedůležitá
záležitost minulosti. Z opačné strany – z „konzervativního“ křídla – se na něj naopak
pohlíží jako na příčinu nynějšího úpadku katolické církve a je hodnoceno jako odpadnutí
od I. Vaticana a Tridentského koncilu. Z toho důvodu se žádá jeho odvolání nebo revize,
která by se odvolání rovnala.“
„Vůči oběma těmto pojetím je třeba především konstatovat, že II. Vaticanum bylo
neseno toutéž autoritou jako I. Vaticanum a Tridentinum, totiž autoritou papeže a s ním
spojeného kolegia biskupů, a že i obsahově je II. Vaticanum těsně napojeno na oba
předchozí koncily a v rozhodujících je věrně přejímá.“
Z těchto skutečností vyvozuje Svatý otec dva závěry: 1. „Pro katolíka není možné se
rozhodnout pro II. Vaticanum a proti Tridentinu a I. Vaticanu. Kdo přijímá II. Vaticanum,

tak jak ono samo sebe jasně vyjádřilo literou a jak samo sebe v duchu chápe, ten
zároveň přijímá i celou závaznou tradici katolické církve, zejména včetně obou
předcházejících koncilů. To platí, alespoň v jeho extremních formách, pro tzv.
„progresivismus“. 2. „Stejně jako je nemožné se rozhodnout pro Tridentinum a I.
Vaticanum, avšak proti II. Vaticanu. Kdo odmítá II. Vaticanum, popírá autoritu, ze které
vycházely i oba předcházející koncily a odtrhává je tak od jejich vlastního základu. To
platí, opět v jeho extremních formách, pro tzv. „tradicionalismus“. Přiklonění se k té či
oné straně ničí, pokud jde o II. Vaticanum, celek, samu historii církve, která může
existovat pouze jako nedělitelná jednota. Názor Svatého otce na toto časové období je již
delší dobu jasný.“
Je nepopíratelné, že poslední léta probíhala pro katolickou církev velice nepříznivě.
Vývoj od koncilu se zdá být ve zřejmém rozporu s očekáváním všech, včetně Jana XXIII.
a Pavla VI. Křesťané jsou opět v menšině, a to ve výraznější menšině, než kdy od
antických dob byli. Papežové a koncilní otcové očekávali novou katolickou jednotu. Místo
toho se začala projevovat nejednota, která se zdála – abychom užili slov Pavla VI. –
přecházet od sebekritiky k sebezničení. S nadějí se očekávalo nové nadšení, a zatím se
příliš často končilo rozmrzelostí a ztrátou odvahy. Očekával se skok vpřed, a octli jsme se
tváří v tvář pokračujícímu úpadku, který se často odehrával s odvoláním se na údajného
„ducha koncilu“, který byl tak diskreditován. Je nutné jasně říci, že skutečná reforma
církve předpokládá zcela opustit zcestné směry, jejichž katastrofální následky jsou zatím
nesporné. Svatý otec se stejnou jasnozřivostí zdůrazňuje, že II. Vaticanum nemůže být
na základě svých autentických dokumentů činěno odpovědným za tento vývoj, který –
naopak – zásadně odporuje jak liteře, tak duchu koncilních otců. Říká: „jsem přesvědčen,
že škody, které jsme v těchto letech utrpěli, nelze ani tak přičítat vlastnímu koncilu, jako
spíše skutečnosti, že se uvnitř církve protlačily do popředí skrytě agresivní odstředivé
síly, možná nezodpovědné, možná pouze naivní, plné povrchního optimismu a nadšení
z moderní doby, které změnily dnešní technický pokrok za opravdový celkový pokrok.
Vně církve se pak jako škodlivá projevila kultura revoluce: na Západě úspěšný nástup
vyšší střední vrstvy, nové „terciální“ buržoazie, s její liberálně – radikální ideologií
individualistického, racionalistického a hedonistického ražení“.
Jeho heslo, jeho požadavek na všechny katolíky, kteří jimi chtějí zůstat, určitě tedy
nezní „vrátit se“, ale „vrátit se k autentickým textům původního II. Vaticana“. Pro
Svatého otce je dnes „obrana pravé církevní tradice obranou koncilu. Je to i naše vina,
jestliže jsme dali někdy popud, ať už „zprava“ či „zleva“, k vytvoření představy, že II.
Vaticanum bylo jakýmsi zlomem, opuštěním tradice. Naopak, existuje zde kontinuita,
která nedovoluje ani návrat do minulosti, ani útěk vpřed, ani anachronickou nostalgii, ani
neoprávněnou netrpělivost. Musíme zůstat věrni dnešku církve, nikoli jejímu včerejšku
nebo zítřku. A právě tímto dneškem církve jsou průvodní dokumenty II. Vaticana, bez
výhrad, které je zmrzačují, a bez svévolných výkladů, které je zkreslují.
Nejsou to křesťané, kdo se staví proti světu, ale je to svět, kdo proti nim vystupuje,
když zvěstují pravdu o Bohu, Kristu a člověku. Svět je pobouřen, když se hřích a milost
nazývají svým pravým jménem. Po době bezmezného „sebeotvírání“ se světu je na čase,
aby si křesťan opět uvědomil, že my křesťané jsme příslušníky menšiny světa, menšiny
lidstva a často stojíme v opozici k tomu, co je jeho mentalitě samozřejmé, chvályhodné a
přirozené, k tomu, co Nový zákon – jistě ne v pozitivním smyslu – nazývá „duchem
světa“. Je na čase aktivovat v sobě znovu odvahu k nonkonformismu, schopnost jít proti
proudu, schopnost ukázat na mnohotvárnost na nás působících kulturních vlivů a
schopnost se zříci se jisté pokoncilní, euforické solidarity se světem.
Onomu protikladu mezi věkem království Božího a tím, ve kterém žijeme nyní,
můžeme porozumět tak, že si i vůči těm institucím, hodnotám a mechanismům v politice
a hospodářství, které se zdají být na svém místě, máme uchovat kritickou otevřenost. I
ony jsou jen lidským výtvorem, patří k „našemu věku“, vznikly v dějinném kontextu,
který mnohdy vyčerpal svou životadárnou sílu. Kromě hluboké analýzy musíme pracovat
také s vizí, s jakousi pracovní, dále neměnitelnou verzí či modelem, který staví na
principech křesťanského sociálního učení. Tomu nelze rozumět v tom smyslu, že nám jde
o konečný cílový vztah ideální společnosti. Nic takového neslibujeme, o nic takového
neusilujeme. Zvěst o tom, že Království Boží není v tom, co jíme a pijeme, ale ve

spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého, vede nás k poznání, že budeme-li
usilovat především o tyto plody Ducha Svatého, všechno ostatní, včetně toho, co
potřebujeme k našemu životu, nám bude přidáno.
Vladimír Měřínský
***

ROZHOVOR PRO FARNÍ MĚSÍČNÍK:
S P. MGR. TOMÁŠEM STROGANEM
Sotva si u nás začal zvykat, přišlo rozhodnutí a pan kaplan
Tomáš Strogan, věren slibu poslušnosti svému biskupu, balí věci
a po půldruhém roce odchází do Němčic nad Hanou, kde je
jmenován administrátorem farnosti.
Všechno je to jakési překotné: pastorace v období vrcholných
příprav na svátky je v plném proudu, do toho stěhování,
následují Vánoce, seznamování se s novým místem působení,
novými lidmi, novými úkoly… , plánovaný rozhovor s otcem
Tomášem se oddaluje.
Teď, když už je ve své nové farnosti nějaký ten měsíc, se třeba
dozvíme, jak to pro změnu funguje na Hané.
Otče Tomáši, prozradíte nám počáteční dojmy z Vaší první
samostatné farnosti?
Milí Boží přátelé, milí čtenáři, ogaři a cérky, (otec Tomáš se
nezapře!☺)
velmi rád bych vás pozdravil, po delší době, z mého nového působiště z Němčic nad
Hanou. Prvně bych se rád omluvil, že se ozývám až tak pozdě. Musím přiznat, že zpráva
o mém přeložení přišla tak rychle, že se i pro mě stala šokem. Ale poslouchat se musí –
já jsem poslušnost slíbil svému biskupovi. Ovšem změna to byla velká už proto, že
Němčice a Hruška se pro mě stali prvními samostatnými farnostmi a věřte nebo nevěřte,
je velký rozdíl být ve farnosti jako kaplan, ten který pouze faráři pomáhá a dělá co je mu
nařízeno a být farářem, který nese zodpovědnost za vše sám a kritizovat může také leda
sám sebe. Být farářem se učím, je to úkol pro mě náročný, ale krásný.
S odstupem času, i když ne pravda zas tak dlouhého, možná vidíte některé věci
trochu jinak.
Nejtěžší byly první měsíce – přišel jsem do farnosti, kde jsem nikoho neznal –
seznamování, získání důvěry lidí není hned, dále jsem přišel z prostředí valašského, kde
ještě přichází do kostela značné množství lidí, do prostředí hanáckého, kde těch lidí je
zřetelně méně, takže na začátku svého samostatného působení jsem se cítil s jistou
nadsázkou jak „Alenka v říši divů“. Naštěstí, teď už mě tento pocit opustil.
Mohl byste nám teď krátce Vaši novou farnost představit? Co se vůbec dá
ve farnosti s tak malým počtem věřících podnikat?
Ano, rád. Němčice mají cca přes dva tisíce obyvatel, mají titul město (ale je to spíše
městečko), kostel je zasvěcený sv. Maří Magdaléně, která je také patronkou farnosti.
V neděli navštěvuje mši svatou cca sto třicet lidí, ve farnosti funguje chrámový sbor,
který zpívá na vánoce, velikonoce a některé slavnosti, dále se tu každý týden setkávají
na faře matky s dětmi a mají společenství, které se nazývá „Broučci“, je to obdoba
vašeho Klubíčka. Snažíme se také každý druhý týden scházet na biblické hodině, kterou
navštěvuje přes deset lidí. Právě v této době zahajuji přípravu na biřmování – nebude
tady přes sto biřmovanců jako u vás, ale je jich kolem patnácti, přesto mám radost, že
alespoň tolik se jich našlo.

Kromě pastorace je tu však i starost o hmotné statky a vše co s tím souvisí.
Fara je díky mému předchůdci otci Tomáši Káňovi krásně opravená – za což mu patří mé
velké poděkování. Také je ve farnosti zatím dobrá spolupráce s paní starostkou, která mě
v mých plánech s opravami kostela pomáhá. Rád bych, kdyby se podařila časem vyměnit
v kostele dlažba a restaurovat lavice. S Boží pomocí to snad zrealizujeme.
Z toho co říkáte, jsou Němčice nad Hanou početně opravdu malou farností. A co
teprve Hruška?
Je to malá dědinka, která čítá něco málo přes 300 obyvatel. Tady kromě slavností mívám
mše svaté 2 x do týdne, ministranti jsou tu pouze dva a to z vedlejší dědiny, nedělní mši
svatou navštěvuje cca 30 lidí. Možná vás ty počty zaráží, kdybychom to měli převést na
počty u vás – tak by každá dědinka musela být samostatnou farností a v některé by
mohly být i dvě. Ale na druhé straně musím přiznat, že těch třicet lidí se stará o kostel
velmi svědomitě a když se něco opravuje, jsou schopni vybrat mezi sebou nemalou
částku – např. jsme nedávno doopravovali varhany a na jedné sbírce se pro tento účel
vybralo přes 13 tisíc.
Hodí se Vám některé zkušenosti z kaplanské praxe nabyté třeba v Přerově nebo
u nás pro Vaši současnou službu?
Vzpomínám si, jak nám bohoslovcům říkal otec biskup Hrdlička, že když přijdete do
jakékoliv farnosti, a to i do které se vám nebude chtít, nestačí jen tento fakt akceptovat
jako Boží vůli, ale musíte si lidi, ke kterým jste posláni, zamilovat. Každý kněz je šťastný
tam, kde ho lidé přijmou do své farní rodiny – když budu mluvit za sebe, tak musím
upřímně říct, že jsem se u vás cítil jako mezi svými. Obě kaplanská místa, ať už to byl
Přerov či Újezd a Lhota, se pro mě staly místy, kde jsem se cítil dobře mezi lidmi, kde
jsem načerpal mnoho zkušeností. Děkuji otci Můčkovi za to, že mi dával svobodu v mých
aktivitách i za jeho napomenutí, které jsem hned sice nepřijímal, ale člověk význam
některých věcí poznává až s odstupem času.
Když jste od nás, otče, odcházel, mrzelo Vás, že nebyl čas se pořádně rozloučit…
To je pravda. Dovolte mi proto, abych tuto příležitost využil, rozloučil se a poděkoval vám
za dobu strávenou u vás. Děkuji vám všem farníkům ať už v újezdské či ve lhotské
farnosti, za vaše přijetí, vaše aktivity, společenství rodin, modlitby matek, ministrantům za trpělivost na schůzkách, biřmovancům – za to, že přijímali někdy má tvrdá slova na
mládežnických mších. V neposlední řadě děkuji za mnohé krásné zpovědi, především
střední generace. Rád vás všechny uvidím a až budete mít cestu kolem mé farnosti,
nezapomeňte se zastavit na faru. Ať vám Pán žehná a vaše víra a společenství vašich
farností ať den ode dne roste a tím budete dělat radost nejen Bohu, ale především sobě a
svému faráři.
Děkujeme za Vaše přání, Vaše pozvání, rozhovor a především za čas, který jste
u nás, a hlavně s námi, strávil – za Vaši službu, krásná a povzbuzující slova, za
každé setkání ať už v domě Božím, či mimo něj … Kéž i Vám, otče Tomáši, Bůh
žehná, naplňuje Vás stálou radostí ( jak jsme ji byli u Vás zvyklí vídat), dodává
sílu i odvahu ve chvílích náročných. I když už tu nemůžete být s námi fyzicky,
v našich modlitbách zůstáváte stále.
/H. Martincová/

RODIČOVSTVÍ – 4. ČÁST
,, Maminko, dotýkej se mě a hlaď mě! Dej mi pocítit a prožít celou Tvoji lásku a něhu.
Budu pak celičké s Tebou. Dám Ti svůj smích i radost a otevřu Ti své srdce. Ucítíš, co
cítím já. Budu Tě milovat a Tvou lásku Ti opětovat.
Budeme i beze slov vědět, kdo jsi Ty a kdo jsem já.“
Auckettová
Kojenec je označení pro vývojové stadium dítěte ve věku od 4 týdnů až do 1
roku života. Takový pokrok jaký učiní v této době už nikdy neudělá. Dítě neuvěřitelně
rychle roste, tělesné systémy se stabilizují, teplota těla se ustaluje, dech a tep se
zpomalují. Kojenec se naučí otáčet a zvedat hlavičku, přetáčet z jedné strany na druhou,
sahat po věcech ve své blízkosti, sledovat dění ve svém okolí, ale později také sedět, lézt
po čtyřech a v závěru prvního roku chodit. Rozvíjí se v něm sociální vědomí, narůstá
důvěra k rodičům, ke kterým si vytváří emoční vazbu. Pláč sice stále zůstává primárním
způsobem komunikace a prostředkem k upoutávání pozornosti dospělých, zároveň se
však již objevují komplexnější komunikační dovednosti. Dítě rádo napodobuje zvuky řeči
a gesta lidí kolem sebe. Objevují se první slova, která mají svůj význam. Po dobu, kdy je
vzhůru, se neustále učí a osvojuje si nové schopnosti a dovednosti, s jejichž pomocí
prozkoumává dosud nový a neznámý okolní svět.
Mateřské mléko je ideální výživou pro dítě po dobu prvních 6 měsíců života. Má
správnou teplotu, složení a obsahuje obranné látky, ale hlavně kojení umožňuje ten
nesmírně důležitý kontakt mezi matkou a dítětem. Ten se uskutečňuje opakovaně a
mnohokrát za den, neustále se mění a posiluje, vytváří pro dítě pocit bezpečí a jistoty.
Dobrá maminka reaguje na potřeby svého miminka, má radost z toho, že je matkou
děťátka, že ho krmí, zahrnuje něžnostmi, přebaluje, reaguje na pláč z hladu, bolesti nebo
samoty. Prokazuje mu svoji něžnost, laskavost, dobrotu, trpělivost a porozumění. Ale
nesmíme zapomínat na nesmírně důležitý kontakt s otcem, ale také s celou rodinou, kdy
dítě cítí jejich lásku, což je pro jeho další vývoj tím nejlepším vkladem.
V tomto období děti v našich věřících rodinách přijímají svátost křtu. Slova „Já tě
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, pro nás znamenají neskutečnou hodnotu.
Je to svátost, která jim vtiskne do duše nezrušitelné duchovní znamení, což je ten
nejvelkolepější a nejkrásnější z Božích darů. Celé církevní společenství, kde patří také
farní rodina, má odpovědnost za rozvoj a uchování této milosti v duších našich dětí.
Největší díl však nesou především rodiče, ale také kmotři těchto dětí. Kéž jsme si všichni
vědomi této obrovské zodpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali právě křtem svých dětí,
ale také dětí v našich farních rodinách. Modleme se za naše děti, za jejich rodiny, ale
také snažme se být pro ně dobrým příkladem a vzorem. Ať se cítí ve společenství církve
dobře. Ať ví, že je přijímáme s radostí a ochotou, že nám nejsou lhostejné, že jim
chceme rozumět a chápat je, ale hlavně, že je máme rádi a že se na nás mohou kdykoliv
obrátit a pomůžeme jim. Pak nebudou hledat jiná společenství, kde by mohly být
ohroženy, protože naše láska a láska našeho Pána je zcela pohltí a naplní.
Mgr. Eva Řeháková
***

POŘAD BOHOSLUŽEB V ÚJEZDĚ:
ČERVENEC - SRPEN 2009
1. července : Středa 17.35 Új.:
Ferie
18.30 Sl.:
2. července :
Čtvrtek
Ferie
3. července : Pátek
Sv. Tomáše,
apoštola
4. července :
Sobota
Sv. Prokopa, opata,
Sv. Alžběty
Portugalské
5. července : Neděle
Slavnost svatých
CYRILA
A METODĚJE
Pouť v Újezdě
6. července :
Pondělí
Sv. Marie
Gorettiové, panny a
mučednice

Za rodiče Vozárikovy a Drgovy
Za + rodiče Lysáčkovy, Bližňákovy, duše v očistci, pomoc a
ochranu Boží pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + Jindřicha Belhu, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro
živou rodinu
19.00 Dr.: Za rodinu Daňkovu, Antonína Běloně, Františka Lysáka a
Františku Smolkovu
15.20 Új.: Za + Petra Baláčka, + Marii Hlavicovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Máčalovy, + manžely Richterovy, duše v očistci a
Boží ochranu pro živé rodiny
6.30 Új.: Za + Hanu Častulíkovu, rodinu Zvončákovu, Martincovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
16.00 Lo.: Za + Jana Kozubíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Svatopluka Andrýska, + rodiče z obou stran, celou rodinu
a ochranu Boží pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za Karla a Marii Váňovy, rodiče z obou stran a dar zdraví pro
živou rodinu
8.20 Dr.: Za + Annu Petrů a vnuka Luboška
9.40 Új.: Za farníky a poutníky

7.00 Új.:

17.35 Új.:

17.35 Új.:

Za Ludmilu a Stanislava Fojtíka

Za + rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy a dar zdraví pro
živou rodinu
19.00 Dr.: Za + Josefa Kořenka, jeho rodiče, stařečky a dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
8. července : Středa 17.35 Új.: Za + Annu Frýželkovu, + Annu Pavlíkovu a Boží požehnání pro
Ferie
18.30 Sl.: živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, duše v očistci, živou a +
rodinu
9. července :
17.35 Új.: Na dobrý úmysl
Čtvrtek
19.00 Dr.: Za + rodiče Machů, dva + syny, zetě, dar zdraví a Boží
Ferie
požehnání pro živou rodinu
15.20 Új.: Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci,
10. července : Pátek
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
Ferie
18.30 Sl.: Za Karla Olejníka, duše v očistci a Boží požehnání pro celou
rodinu
11. července :
6.30 Új.: Za farníky
Sobota
16.00 Lo.: Za + Aloise Janoše, bratry, sestru, snachu a Boží požehnání pro
Sv. Benedikta,
živou rodinu
opata
patrona Evropy
12. července :
7.00 Új.: Za Františka a Terezii Machů, dceru Annu a dar zdraví pro živou
Neděle
rodinu
15. neděle v
8.20 Dr.: Za rodiče Machů, syna Ladislava, rodiče z obou stran, Františka
mezidobí
Vlčka, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
Pouť ve Slopném
rodinu
(výročí posvěcení
9.40 Új.: Za farníky
kostela)
11.00 Sl.: Za padesátníky ze Slopného
13. července :
Pondělí
17.35 Új.: Za + rodiče Lysákovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Ferie
14. července : Úterý 17.35 Új.: Za + Miloslava Divokého
7. července : Úterý
Ferie

Bl. Hroznaty,
mučedníka;
15. července :
Středa
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele
církve

19.00 Dr.: Za Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu a Peřestou
17.35 Új.:

Za rodiče Machů, syna Ladislava, rodiče z obou stran,
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
18.30 Sl.: živou rodinu
Za + Věru Mlýnkovu k desátému výročí úmrtí, + rodiče
Kozubíkovy a Mlýnkovy
17.35 Új.: Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar zdraví pro
16. července :
živou rodinu
Čtvrtek Panny
19.00 Dr.: Za + Emilii Častulíkovu, její rodiče, rodinu Šulákovu,
Marie Karmelské
Častulíkovu a ochranu Boží pro živou rodinu
17. července : Pátek 15.20 Új.: Za + Marii a Františka Machů, rodiče Častulovy, ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny
Bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněží 18.30 Sl.: Za + Zdeňka Machů, rodiče Kozubíkovy, Machů a živou rodinu
6.30 Új.: Za + rodinu Machů, Divokou, Stružkovu a Boží požehnání pro
živou rodinu
18. července :
16.00 Lo.: Za + Václava Šimáka, rodiče, rodiče Halbrštátovy, jejich + děti
Sobota
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Sobotní památka
Panny Marie
7.00 Új.: Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a Boží požehnání
pro živou rodinu
19. července :
8.15 Sl.: Za + Marii a Josefa Kozubíkovy, dar zdraví a dary Ducha
Neděle
svatého pro živou rodinu
16. neděle v
9.40 Új.: Za + rodiče Zichovy, syna Vladimíra, dceru Leničku, nemocnou
mezidobí
11.00 Pl.: osobu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
"Valašská pouť"
Poutní vzpomínková mše svatá
na Ploštině
20. července:
17.35 Új.: Za + rodiče Martinkovy, dceru, dvoje stařečky, duše v očistci,
Pondělí
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Ferie
21. července : Úterý 17.35 Új.: Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, rodiče Šomanovy,
Sv. Vavřince z
syna Jaroslava, švagra Jaroslava Sáblíka a dar zdraví pro živou
rodinu
Brindisi, kněze a
uč.církve
19.00 Dr.: Za Františku Novákovu, Elišku a Jana Šerého, duše v očistci a
Výročí posvěcení
dar zdraví pro živou rodinu
kostela v
Drnovicích
17.35 Új.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich + děti, tři zetě, pomoc a ochranu
Boží pro živou rodinu
22. července :
18.30 Sl.: Za rodiče Chmelovy, syna Antonína, vnučku Irenu,
Středa
+ příbuzné, duše v očistci a živou rodinu
Sv. Marie Magdaleny
23. července :
17.35 Új.: Za + Annu Ambrůzovu, manžela, zetě, nemocnou osobu, dvoje
Čtvrtek
rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Sv. Brigity,
19.00 Dr.: Za + Jana Machuču, rodiče z obou stran a živou rodinu
řeholnice,
patronky Evropy
24. července : Pátek 15.20 Új.: Za Annu Frýželkovu, dva manžely, jejich děti a duše v očistci
Ferie
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.:
6.30 Új.: Za + Františka Hovězáka, jeho bratra a manželku; rodiče
Hovězákovy, Martincovy, jejich dceru s manželem, duše
25. července :
v očistci a dar zdraví pro celou živou rodinu
Sobota
16.00 Lo.: Za dva + bratry Vaňatkovy, Šulavovy a dar zdraví pro živou
Sv. Jakuba,
rodinu
apoštola
7.00 Új.: Za živé a + Anny (s ofěrou)
8.15 Sl.: Za rodiče Machů, jejich dva syny, Josefa Kuželu, jeho syna
26. července :
Stanislava, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Neděle
Za + rodiče Pavelkovy a dar zdraví pro živou rodinu
17. neděle v
8.20 Dr.: Za + Annu Kozubíkovu, jejího + manžela, dcery, zetě a Boží
mezidobí
požehnání pro živou rodinu
Sv. Jáchyma a
9.40 Új.:
Anny,
rodičů PM
27. července :
17.35 Új.: Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery, duše v očistci a Boží ochranu

Pondělí
Sv. Gorazda a druhů

pro živou rodinu

17.35 Új.: Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny
28. července : Úterý
Marie pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, dceru, zetě, dvě snachy,
Ferie
vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu, Horčicovu a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
29. července :
17.35 Új.: Za + rodiče Macíkovy, dva syny, snachu, + rodinu Macíkovu a
Středa
18.30 Sl.: celou živou rodinu
Sv. Marty
Za syna Miroslava, manžela, duše v očistci a živou rodinu
Jurkovu
30. července :
17.35 Új.: Za + Františku Staňkovu, dceru Marii, dar zdraví a Boží
Čtvrtek
požehnání pro živou rodinu
Sv. Petra
19.00 Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, Marii, Annu a požehnání pro živou
Chrysologa,
rodinu
biskupa a učitele
církve
31. července : Pátek 15.20 Új.: Za + rodiče Urubkovy, syna Jindřicha, prarodiče a Boží
Sv. Ignáce z Loyoly,
požehnání pro živé rodiny
kněze
18.30 Sl.: Za Vladimíra Hlavicu, dvoje rodiče, duše v očistci a ochranu
Boží pro živou rodinu
1. srpna : Sobota
6.30 Új.: Za + Marii Belžíkovu, Františku Čalovu a manžele Hlavičkovy
Sv. Alfonsa z
Za + Marii Ovesnou, + rodinu Rokytovu, Kučerňákovu, dušev
Liguori, biskupa
16.00 Lo.: očistci a dar zdraví pro rodinu Ovesnou, Juříkovu a
a učitele církve
Kučerňákovu
7.00 Új.: Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran a živou rodinu
2. srpna : Neděle
8.15 Sl.: Za + manžela Vladimíra, jeho tatínka, duše v očistci, pomoc
18. neděle
Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
v mezidobí
8.20 Dr.: Za farníky
9.40 Új.: Za Marii a Jana Jordánovy, S.M. Belarmínu a pomoc Boží pro
živou rodinu
3. srpna : Pondělí
17.35 Új.: Za Josefa Ďulíka, syna Josefa, sestru Andělu Drábkovu,
Ferie
Františka Janků a duše v očistci
17.35 Új.: Za + Jaroslava Sáblíka, rodiče Šomanovy, syna Jaroslava,
švagra Jindřicha Zvonka, dar zdraví a ochranu Boží pro živou
4. srpna : Úterý
rodinu
Sv. Jana M.
Vianneye, kněze
19.00 Dr.: Za + rodiče Maňasovy, děti, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
5. srpna : Středa
17.35 Új.: Za Josefa Černobilu, syna Zdeňka, rodiče Černobilovy, Válkovy,
Posvěcení římské
dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
Za Františka Hlavenku, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci
baziliky
Panny Marie.Sněžné 18.30 Sl.: a živou rodinu
17.35 Új.: Za + Justina Kojdu, Vojtěcha Kořenka, jejich rodiče, + Josefa
Ovesného, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
6. srpna : Čtvrtek
Za + rodiče Stružkovy, Vladimíra Jordána, Antonína Knotka,
Svátek Proměnění
Páně
19.00 Dr.: Marii Šašinovu, Annu a Josefa Struškovy a Boží pomoc pro
živou rodinu
15.20 Új.: Za Marii Pastyříkovu, rodiče Okaté, Václavíkovy, duše v očistci
a dar zdraví pro živé rodiny
7. srpna : Pátek
1. pátek v měsíci
18.30 Sl.: Za Marii a Františka Machů, rodiče, duše v očistci, dary Ducha
svatého a Boží ochranu pro živé rodiny
Ferie
8. srpna : Sobota
6.30 Új.: Za Vladimíra Čecha a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Sv. Dominika, kněze 16.00 Lo.: Za Miloslava Kozubíka, dvoje prarodiče, vnuka Daniela
Krpenského, otce Františka Jurčíka a živou rodinu
7.00 Új.: Za + Františka Zvonka a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + rodiče Roubalíkovy, + rodinu Váňovu a dar zdraví pro
9. srpna : Neděle
celou živou rodinu
19. neděle
8.20 Dr.: Za + rodiče Šulákovy, prarodiče Kulíškovy, Šulákovy a jejich +
v mezidobí
9.40 Új.: děti
Za farníky (sv. křest)
10. srpna : Pondělí
17.35 Új.: Za + Jiřího Mikuláška, + rodiče Polomíkovy, stařečky, duše v
Sv. Vavřince,
očistci, dary Ducha svatého a Boží požehnání pro živé rodiny

mučedníka
11. srpna : Úterý
Sv. Kláry, panny
12. srpna : Středa
Sv. Jany Františky
de Chantal,
řeholnice
13. srpna : Čtvrtek
Sv. Ponciána,
papeže,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků
14. srpna : Pátek
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho
Adorační den
ve Slopném

15. srpna : Sobota
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Neděle
20. neděle v
mezidobí
Patrocinium sv.
Rocha
ve Slopném
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů
17. srpna : Pondělí
Ferie

18. srpna : Úterý
Ferie

19. srpna : Středa
Sv. Jana Eudese,
kněze
20. srpna : Čtvrtek
Sv. Bernarda, opata
a uč.církve
21. srpna : Pátek
Sv. Pia X., papeže

22. srpna : Sobota
Panny Marie
Královny

23. srpna : Neděle

17.35 Új.:

Za + Annu a Jaromíra Belžíkovy, jejich + rodiče, sourozence,
duše v očistci a požehnání pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + Jiřinu a Rostislava Rybářovy
17.35 Új.: Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, duše v očistci
a živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.35 Új.: Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence a Boží požehnání
pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje + rodiče, jejich
děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

15.20 Új.:

Za + Vladimíra Svatoně (výroční mše svatá)

18.30 Sl.:

Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a ochranu Boží
pro živou rodinu
8.30 Új.: Za + Františka Hasoně (výroční mše svatá)
8.15 Sl.: Za + Josefa Plška, vnučku Petru, živou a + rodinu Plškovu
10.00 Dr.: Za rodiče Fojtů, rodiče z obou stran, syna Stanislava, dva zetě,
duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
11.00 Új.: Svatební mše sv.
16.00 Lo.: Za + Josefa Kuželu, bratra, sestru, + rodiče Kuželovy,
Králíkovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
7.00 Új.: Za Františka Macíka, Františka a Emilii Ďulíkovy; dar zdraví pro
celou živou rodinu
8.20 Dr.: Za + Františka Běloně, manželku, rodiče z obou stran
a živou rodinu
9.40 Új.: Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče a sourozence
11.00 Sl.: Za živé a + šedesátníky ze Slopného, dar zdraví a Boží ochranu
pro jejich rodiny

17.35 Új.:

Za Jana Geržu, rodiče Jana a Olgu, stařečky, rodinu Zrníkovu a
Šmatlovu, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů, Frýželkovu,
duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
Za + Františka Hůště, manželku, děti; Františka Běloně,
19.00 Dr.: manželku, ostatní + rodinu, Boží požehnání pro živou rodinu a
nemocnou osobu
17.35 Új.: Za + rodiče Repaté, rodiče Polomíkovy, sestry, bratra, jeho
manželku a živou rodinu
18.30 Sl.: Za Miloslava a Marii Váňovy, jejich rodiče, dceru Jaroslavu a
ochranu Boží pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + Františka Machů, dvoje + rodiče, duše v očistci, pomoc a
ochranu Boží pro živé rodiny
19.00 Dr.: Za rodiče Tkadlecovy, Františka Hnaníčka, rodiče z obou stran,
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Machů, + syna Oldřicha, rodiče Kůdelovy, Marii
Stružkovu, dva manžely, dar zdraví a Boží požehnání
Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka Kolaříka a Boží
18.30 Sl.: ochranu pro živou rodinu
6.30 Új.: Za rodiče Petrů, jejich syna, živou a + rodinu
16.00 Lo.: Za + Svatopluka Andrýska, + sourozence, rodiče z obou stran,
celou + rodinu a pomoc Boží a dary Ducha svatého pro celou
rodinu
7.00 Új.: Za + Josefa Chromčáka (výroční mše svatá)
8.15 Sl.: Za + Františka Pavelku, švagra, rodiče z obou stran, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Machů a Boží požehnání pro živou rodinu

21. neděle v
mezidobí
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna : Pondělí
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna : Úterý
Ferie
26. srpna : Středa
Ferie

27. srpna : Čtvrtek
Sv. Moniky
28. srpna : Pátek
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve
barva bílá,
29. srpna : Sobota
Umučení sv. Jana
Křtitele

Za + S.M. Emanuelu a Jana Machů, + rodiče, + Annu a
8.20 Dr.: Františka Machů, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
9.40 Új.:
17.35 Új.:

Za + Rudolfa Hlavičku, syna Josefa, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
o. Jan: Za farníky
17.35 Új.: Za Bartoloměje Bařinku, snachu, dva syny, dva zetě a rodiče z
obou stran
19.00 Dr.: Za + rodiče Brlicovy a dar zdraví pro živou rodinu
17.35 Új.: Za Ludmilu a Františka Barcuchovy, Františka Nováka, jeho
syna a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Švihla a sestru Boženu
17.35 Új.: Za Josefa Trčku, rodiče Trčkovy a babičku Matyášovu, živou a
+ rodinu
19.00 Dr.: Za rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu Prokešovu,
Stanislava Kůdelu, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + Marii Pastyříkovu, Vránovu, Holou, jejich + rodiče, + Olgu
z Brna, pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za rodiče Šenovské, syny, snachy, živou a + rodinu Šenovskou
18.30 Sl.:
6.30 Új.: 289
16.00 Lo.: Za + Barboru a Marii Šulavovy a duše v očistci
7.00 Új.:

30. srpna : Neděle
22. neděle v
mezidobí

31. srpna : Pondělí
Ferie

Za + rodiče Kořenkovy, Kristinu Ludíkovu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Karla Mozgvu, bratra Rosťu, tatínka, + Stanislava Bělašku
a dar zdraví pro živou rodinu
8.20 Dr.: Za Marii a Aloise Opravilovy, Ludmilu Opravilovu, Bohuslava
Šůstka, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
9.40 Új.: Za školní mládež (začátek nového školního roku)
17.35 Új.: Za + rodiče Kamenčákovy, Frýželkovy, Šimonů a dar zdraví pro
živé rodiny

POŘAD BOHOSLUŽEB V HORNÍ LHOTĚ :
ČERVENEC - SRPEN 2009
2. července : Čtvrtek
Ferie
3. července : Pátek
Sv. Tomáše, apoštola
4. července : Sobota
Sv. Prokopa, opata, Sv.
Alžběty Portugalské
5. července : Neděle
Slavnost svatých
CYRILA A METODĚJE
Pouť v Újezdě
9. července : Čtvrtek
Ferie
11. července : Sobota
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy
12. července : Neděle
15. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném

16.00

13. července : Pondělí
Ferie
16. července : Čtvrtek
Panny Marie Karmelské
18. července : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie
19. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
"Valašská pouť" na
Ploštině
23. července : Čtvrtek
Sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
25. července : Sobota
Sv. Jakuba, apoštola
26. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů PM
30. července : Čtvrtek
Sv. Petra Chrysologa,
biskupa a učitele církve
1. srpna : Sobota
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve
2. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí

17.30

6. srpna : Čtvrtek
Svátek Proměnění
Páně
7. srpna : Pátek
1. pátek v měsíci
srpnu
Ferie

17.45

17.45
6.55
9.40
16.00
17.45

6.55
9.40

16.00
10.00
17.45
6.55
9.40
16.00
17.45
6.55
9.30

Za + Miladu Žebráčkovu, rodiče Žebráčkovy, Maňasovy,
Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise
a Josefa Václavíka
Za živé a + členy živého růžence
Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, dvoje rodiče, duše
v očistci a celou živou rodinu
Za + rodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milana, snachu
Marii a duše v očistci
Za + Annu a Jana Polomíkovy, Josefa Válka a duše
v očistci
Za + Kamilku Maňasovu, celou + rodinu, rodiče Skovajsovy
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Václava Žáčka, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za Františka Petráše, sestry, jejich rodiče, duše v očistci,
dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
Sehradice: Mše sv. pobožnost k Panně Marii a svátostné
požehnání
Za + Antonii Bartošovu (výroční mše svatá)
Za živé a + členy Hasičského sboru v Horní Lhotě
(110. výročí SDH v Hor. Lh.)
Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery a duše v očistci
Za + Ottu Pláška, rodiče Chmelařovy, dceru, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Petráše, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za Františka Žáčka, dvě manželky, celou živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
Za + Ludmilu Máčalovu (výroční mše sv.)

16.00

Za + rodiče Šenovské, Hlavicovy, + syny, zetě, duše
v očistci a dary Ducha svatého pro živé rodiny

17.45

Za + rodiče Záhorovské, Fiedorovy, celou + rodinu, + Libuši
Fiedorovu, duše v očistci, dar zdraví, víry a Boží požehnání
pro celou rodinu
Za + Ludmilu Sanytrákovu, její rodiče, duše v očistci a celou
živou rodinu
Za živé a + členy Hasičského sboru v Dolní Lhotě (110.
výročí SDH v Dol. Lh.)

6.55
10.30

16.00
17.45

Za rodiče Majzlíkovy, dva syny, Stanislava Kuželu, rodiče
Zvonkovy a duše v očistci
Za + Marii Žáčkovu, bratra Aloise, rodiče z obou stran, duše
v očistci, na které nikdo nepamatuje

8. srpna : Sobota
Sv. Dominika, kněze

17.45
6.55

9. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
13. srpna : Čtvrtek
Sv. Ponciána, papeže,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků
15. srpna : Sobota
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí
Patrocinium sv. Rocha
Sv. Rocha a sv. Štěpána
Uherského, vyznavačů
20. srpna : Čtvrtek
Sv. Bernarda, opata a
uč.církve
22. srpna : Sobota
Panny Marie Královny
23. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí
Sv. Růženy z Limy,
panny
27. srpna : Čtvrtek
Sv. Moniky
29. srpna : Sobota
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Neděle
22. neděle v mezidobí

9.40

Za živé a + členy živého růžence
Za + Annu Pláškovu, jejího manžela a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry, bratra, + Marii
a Františka Šenovské, dceru Yvetu, živou a + rodinu
Za + rodiče Krejčířovy, Matulovy, rodiče z obou stran, jejich
sourozence a Boží požehnání pro celou živou rodinu

7.00
17.45

6.55
9.40

Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich rodiče a duše
v očistci
Za + Vincence a Annu Váňovy, jejich rodiče, sourozence
z obou stran, + Vlastičku, syna Ladislava, duše v očistci
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Luboška Barcucha (výroční mše svatá)
Za farníky (sv. křest)

16.00

Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele Váňovy,
jejich dvě děti, manžele Hradilovy a celou živou rodinu

17.45

Za rodiče Mikovy, jejich sourozence, rodiče z obou stran
a ochranu Boží pro celou rodinu
Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, Boží požehnání a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za Stanislava Kozubíka, Boží pomoc a ochranu pro celou
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za dar zdraví
a Boží ochranu pro celou rodinu

6.55
9.40
16.00

17.45
6.55
9.40
13.00

Za Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Janíkovy, Kolářovy, duše v očistci a živou
rodinu
Za školní mládež (začátek nového školního roku)
Dolní Lhota: Za občany Dolní Lhoty se žehnáním sportovní
haly

***

ZPRÁVY A INFORMACE
Výročí Posvěcení kostela ve Slopném (velký pouť) bude v neděli 12. července -mše sv. v
11.00 hodin
Sbor dobrovolných hasičů v Horní Lhotě osaví své 110 výročí trvání v sobotu 18.
července v 10.00 hodin děkovnou mší svatou.
Letní vzpomínková pouť na Ploštině bude letos v neděli 19. července. Slavnou mši sv. v
11.15 bude sloužit P. Mgr. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze.
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě oslaví své 110 výročí trvání v neděli 2. srpna
2009 v 10.30 hodin děkovnou mší svatou na hřišti v Dolní Lhotě.

Pouť ke cti sv. Rocha ve Slopném (malá pouť) bude v neděli 16. srpna. Mše sv. v 11.00
hodin.
Mše sv. se žehnáním sportovní haly v Dolní Lhotě bude v neděli 30. srpna ve 13.00 hodin
na hřišti v Dolní Lhotě.
Pozvánka na prázdninové pěší pouti. Před dvěma lety jsem vám zpětně líčila krásu i
náročnost pěší pouti Krakow – Čenstochová. A nyní vás na ni chci pozvat. Proběhne
tradičně 5.-11.8.2009, denně se jde průměrně 25 km a podmínky jsou „poutní“.
Průběžný odvoz batohů, zdravotní pojištění, cestovné do Polska a zpět vyjde na 1200 Kč.
Pro představu bych dodala, že touto cestou jde proud asi 7000 poutníků, což má i své
výhody – např. při společných přestávkách se dá koupit jídlo. Cestou se modlí a zpívá,
takže se rozhodně nudit nebudete. Už minule jsem vyjádřila své překvapení, že putovali
převážně starší Češi. Takže i když jste třeba důchodové věku, nenechávejte putování
mladším a pojďte! :) Je nutné se přihlásit do 31.7.2009. Případné další informace můžete
dostat u organizátora, jímž je P. Slawomir Sulowski, Kostelní nám. 161/2, 787 01
Šumperk; tel:731 402 146, mail: sulowski@wo.cz.
Pokud by se vám výše zmíněná pouť zdála moc náročná, ale na nějakou kratší byste šli,
tak pro vás mám ještě jednu nabídku. Ve druhé polovině srpna probíhají pouti na
Velehrad z různých částí republiky. Pro nás nejbližší výchozí bod je asi Olomouc. Trasa
Olomouc – Velehrad se jde 19.-22.8.2009. Jde se denně také přibližně 25 km, ale je to
klidnější pouť (např. loni ji šlo 7 lidí), což má výhody nejen v milém popovídání se
sestrami i ostatními poutníky, ale také podmínky ke spaní a hygieně jsou přijatelnější než
na velikých poutích. Pouť pořádají Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie z
Olomouce, Hrnčířská 12, tel: 585 203 556, mail: sestrynp.brno@tiscali.cz .
Příp. zkušenosti z obou poutí získáte i u mě: janinka.ovecka@seznam.cz , 774 520 759.
A pokud vás zaujaly obě pouti, klidně pojďte na obě! :) Každá má svoje kouzlo, obě
přinesou jistě mnoho duchovních plodů zúčastněným i jejich okolí – a kdo z nás nemá za
co děkovat a prosit?! …a „poutního obžerství“ se bát nemusíte – na přepouťovánípřeputování dnešní člověk neumírá! :)
Jana Schovajsová
***

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v měsíci červenci 2009:
Datum:
3.7.:
10.7.:
17.7.:
24.7.:
31.7.:

Újezd :
15.
16.
17.
18.
19.

Drnovice :
10.
11.
1.
2.
3.

Slopné :
10.
11.
12.
13.
14.
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