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DVACET LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
KŘESŤANSKÁ NADĚJE
Všichni víme, že naděje je ctnost. Víme také, že je to
jedna z těch ctností, které se vztahují přímo na Boha, proto
jim říkáme Božské ctnosti. Jsou to víra, naděje a láska.
Známe dobře tuto trojici. Ale není asi všem dobře známo,
v co máme doufat. Je možné, že se do naší naděje mísí něco,
co nemá nic společného s křesťanskou nadějí.
V co potom tedy, musíme doufat? Předně v odpuštění
hříchů. Hřích je velká překážka. Hříchy jsou kameny na cestě,
kameny malé i velké. Musíme je odklidit z cesty. To cítí každý
člověk, žádný kněz mu to nemusí říkat. Ale také cítí, že to
sám nedokáže. Hříchy musí být odpuštěny. Odpuštěny
Bohem. A v toto odpuštění musíme doufat, to je nutný
požadavek ctnosti křesťanské naděje. I kdyby nám v cestě
stál hřích, jehož jméno se jazyk zdráhá vyslovit, museli
bychom doufat. Když bratrovrah Kain řekl: „Můj hřích je příliš
velký, než abych si zasloužil odpuštění, spáchal nový hřích,
hřích proti naději.
Ať už se člověk proviní jakkoliv, smí doufat, musí doufat.
Člověk musí doufat v Boží milost. Mohly by na něj přijít
chvíle, kdy si uvědomí svou slabost tak, že sklesle
poznamená: „Ze mne nebude nic; udělal jsem předsevzetí,
udělal jsem je stokrát a stokrát jsem je nedodržel. Vzdávám
se, nemá to žádný smysl.“
Tak nelze mluvit! I když je člověk slabý, jistě, ale milost je
větší než lidská slabost. Tato milost nebude odmítnuta.
Člověk může doufat vždy v Boží milost, i kdyby byl tisíckrát
nevěrný, musí doufat! Tak to vyžaduje ctnost křesťanské naděje.
Dále musíme doufat ve věčný život, mohli bychom také říci v nebe, mohli bychom říci
v druhý příchod Kristův.
Druhý příchod Kristův, nebe, věčný život – to je totéž. Doufat v tyto věci není snadné,
neboť tyto věci leží v budoucnosti, v neurčité budoucnosti, v zahalené budoucnosti. A
přece je to vrchol naší naděje a zároveň zkušení kámen této ctnosti.
„Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen den, světlo velké,
aleluja.“
Tuto antifonu zpíváme každý rok v adventu. Celý Nový zákon je naplněn nadějí
v druhý příchod Kristův. S touto nadějí stojí a padá křesťanská víra. Ano, Pán přijde a
s ním přijde nebe, přijde věčný život. V to máme doufat, v to musíme doufat.
Slovo „doufat“ používáme dost často i v denním životě. Doufám, že zítra bude hezky,
doufám, že se přece zbavím těch bolestí hlavy, doufám, že se mé dítě uzdraví atd.

Ale s křesťanskou nadějí to nemá nic společného. Nejsou to špatné věci, smíme si je
přát, dokonce smíme o ně Boha prosit. Ale stále si musíme být vědomi, že tyto věci
nesmí ovládat křesťanskou naději!
Na obloze křesťanské naděje svítí tři hvězdy: Odpuštění hříchů, Boží milost a věčný
život. Toto trojhvězdí nesmíme pouštět z očí.
Svatý Pavel doporučuje tuto ctnost křesťanům v Římě. Na konci svého listu totiž píše:
„Z Písma čerpejte vytrvalost a povzbuzení, abyste tak měli naději.“ Ale to je mu ještě
málo. Pozvedne svůj hlas k modlitbě: „A Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí i
pokojem ve víře, abyste oplývali nadějí a silou Ducha svatého.“
Apoštol nemá naději v bohatství, ani naději v čest a pozemské statky, ale naději
v odpuštění hříchů, v Boží milost a v druhý příchod Kristův a ve věčný život.
Tutéž naději si musíme uchovat, nesmíme si ji nechat zkalit pochybnostmi, nesmíme
si ji nechat ukrást posměchem. Náš život je život v naději. Jsme jako stromy v zimní
době… V té zimní době je život stromů skrytý; když přijde jaro, život rozkvete. Našim
jarem je druhý příchod Kristův, tehdy se ukáže sláva našeho nového života v Kristu.
Podle biskupa Ferdinanda Piontka
***

POSELSTVÍ PANNY MARIE
Nejnovější poselství z 25. října 2009
"Drahé děti!
I dnes vám přináším svoje požehnání a všem vám žehnám a vyzývám
vás, abyste rostly na této cestě, kterou Bůh skrze mne začal pro vaši
spásu. Modlete se, postěte se a radostně dosvědčujte svoji víru, dítka,
a ať je vaše srdce stále naplněno modlitbou.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“
Připravila Eva Hořáková
***

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 děti byly respektovány, milovány a
nikdy se nestaly oběťmi vykořisťování v různých formách.
Úmysl misijní: Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo,
které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.
Úmysl národní: Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke
všem, kteří mají odpovědnost za mír.
Úmysl farní: Aby všichni v našich farnostech prožili dobu adventní v opravdové
usebranosti a s touhou po Vykupiteli.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu

v měsíci listopadu 2009 přijali:
Erika Koutného - Vysoké Pole
Kryštofa Barcucha - Vysoké Pole
Simonu Folkovou - Horní Lhota

Svou společnou cestu životem před Božím oltářem
začali v listopadu 2009:
Petr Majerik - Dolní Lhota
Kristýna Janušková - Újezd
***
V měsíci listopadu 2009
odešli na věčnost a byli pohřbeni:
31.října:
Josef Brlica - 66 let
Vysoké Pole 109
7. listopadu:
Jan Šimoník - 51 let
Vysoké Pole 12
10. listopadu:
Ludmila Mikovčáková - 58 let
Sehradice 43
14. listopadu:
Františka Maňasová - 83 let
Drnovice 68
17. listopadu:
Josef Martinka - 71 let
Vysoké Pole 79
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
***

Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vladimíra Růčky,
faráře v Újezdě v letech 1937 – 1950
Rok 1949 je pro našeho faráře P. V. Růčku posledním v naší farnosti, kdy zde mohl být
ještě po celý kalendářní rok ve funkci duchovního správce. Jeho dny zde byly
nastávajícími událostmi takřka sečteny. Co mohli očekávat kněží a věřící od slov např.
tehdejšího ministra školství Zdeňka Nejedlého, který řekl na IX. sjezdu KSČ v květnu
1949: „Máme ještě u nás mnoho přežitků, dokonce i starých feudálních přežitků staré
církevní výchovy. (…) Musíme se snažit, abychom všechny tyto přežitky vypudili a
vychovali nového, skutečně komunistického člověka.“
Na následném zasedání tzv. „Katolické akce, která byla biskupskou konferencí
v Olomouci 7.6.1949 prohlášena za schizmatickou, zazněl dokonce i hlas žen. Např.
Štěpánka Kastovská – že i ženy mají v „Katolické akci“ místo. „Jestli nebude chtít slyšet
hlasy našich kněží naše hierarchie, tak se ozveme my, ženy. My jsme zvyklé
v domácnosti dělat pořádek a my též dokážeme, abychom přece přinutily ty naše
arcibiskupy a biskupy učinit to, co je jejich povinností.“Následovala počáteční vlna
persekucí a zatýkání, na což na tajné biskupské konferenci reagovali čeští a slovenští
biskupové společným pastýřským listem lidu, který vešel do dějin pod názvem: „Hlas
československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“. V něm zhodnotili
dosavadní výsledky jednání mezi našim episkopátem a státem a vyzvali věřící k věrnosti
Svatému otci, svým biskupům, aby se nedali zviklat, ani kdyby k nim nemohl proniknout
hlas umlčované církve. Církev je nezničitelná, trpět pro Krista je největší slávou. Nedejte
se zmást falešnými proroky, střeste se dravých vlků i v rouše beránčím. Nedejte se
vyprovokovat k nepředloženým činům. Bděte a modlete se! List datovaný v Praze
15.6.1949 podepsali všichni českoslovenští biskupové a ordináři. Státní administrativa
čtení listu zakázala, což vedlo mezi ní a věřícími ke střetu. Přesto KSČ zjišťuje, že se jí
ofenziva dle její představy nedaří, že v proticírkevní politice existují trhliny. Gottwald
prohlásil: „Musíme změnit taktiku. Jestliže jsme dosud volali po dohodě, musíme jít nyní,
když naše volání odmítli, dál, odhalovat jejich záměry, pravé příčiny znemožnění dohody,
izolovat církevní hierarchii, a tak připravit půdu k tomu, abychom jim mohli zasadit další
a poslední zdrcující ránu“. A rány, jako předzvěst teroru začaly dopadat. Projevilo se to
přijetím již dlouho připravovaných tzv. církevních zákonů, které byly 14. října 1949
v Národním shromáždění jednohlasně schváleny. Věci, které v ten den zazněly v zasedací
síni, ukázaly hloubku proticírkevní zášti, zabalené do licoměrných frází o úmyslu
zákonodárce pomoci církvi v jejím pravém náboženském poslání. Uzákoněny byly tyto
právní normy:
1. Zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní
2. Zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem
3. Vládní nařízení č. 219/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické
státem. Paragraf 1 vládního nařízení č. 219/49 sice říká, že „duchovní jsou zaměstnanci
církve“, ale zároveň to zpochybňuje dodatkem, že „osobní požitky duchovních poskytuje
stát“. Nad právní anomálií, že kněží jsou sice zaměstnanci církve, ale jejich osobním
úřadem je místně příslušný okresní národní výbor, kroutila hlavou v období Pražského
jara i generální prokuratura. Podle nových zákonů např. činil základní plat duchovních
před měnovou reformou (1953) 3 000 Kčs měsíčně (600 Kčs v nové měně), který se po
třech letech služby zvyšoval o 300/60 kčs měsíčně. Duchovním zastávajícím úřad se
„zvláštní odpovědností mohl být přiznán tzv. hodnostní příplatek odstupňovaný podle čtyř
hodnostních kategorií, od administrátorů far až po diecézní biskupy. Je to vše jen zlomek
toho, co následovalo a co mělo svůj logický dopad v naší farnosti, jejíž osudy dosud
kormidloval P. Vladimír Růčka. Škoda jen, že v zápisu ve farní kronice do větší hloubky
bohužel jít již asi nemohl. ¨
Svůj závěrečný zápis ukončuje jistě zajímavým statistickým přehledem, týkajícím se
církevních událostí ve farnosti.

Statistika narozených a zemřelých v letech 1938 – 1948:
1938: Újezd - nar. 35, zemř. 12; Vysoké Pole - nar. 33, zemř. 13; Drnovice zemř. 11; Loučka - nar. 17, zemř. 6; Slopné - nar. 14, zemř. 6
1939: Újezd – nar. 32, zemř. 22; Vysoké Pole – nar. 39, zemř. 18; Drnovice –
zemř. 5; Loučka – nar. 9, zemř. 7; Slopné – nar. 19, zemř. 4
1940: Újezd – nar. 29, zemř. 14; Vysoké Pole – nar. 33, zemř. 17; Drnovice –
zemř. 9; Loučka – nar. 8, zemř. 5; Slopné – nar. 21, zemř. 11
1941: Újezd – nar. 30, zemř. 13; Vysoké Pole – nar. 24, zemř. 13; Drnovice –
zemř. 11; Loučka – nar. 11, zemř. 7; Slopné – nar. 14, zemř. 14
1942: Újezd – nar. 21, zemř. 19; Vysoké Pole – nar. 23, zemř. 15; Drnovice –
zemř. 9; Loučka – nar. 5, zemř. 9; Slopné – nar. 13, zemř. 10
1943: Újezd – nar. 29, zemř. 15; Vysoké Pole – nar. 29, zemř. 23; Drnovice –
zemř. 13; Loučka – nar. 11, zemř. 3; Slopné – nar. 14, zemř. 10
1944: Újezd – nar. 40, zemř. 11; Vysoké Pole – nar. 27, zemř. 25; Drnovice –
zemř. 7; Loučka – nar. 14, zemř. 9; Slopné – nar. 18, zemř. 9
1945: Újezd – nar. 22, zemř. 16; Vysoké Pole – nar. 28, zemř. 20; Drnovice –
zemř. 28; Loučka – nar. 18, zemř. 7; Slopné – nar. 18, zemř. 2
1946: Újezd – nar. 28, zemř. 9; Vysoké Pole – nar. 24, zemř. 14; Drnovice –
zemř. 15; Loučka – nar. 5, zemř. 13; Slopné – nar. 9, zemř. 8
1947: Újezd – nar. 22, zemř. 12; Vysoké Pole – nar. 26, zemř. 10; Drnovice –
zemř. 4; Loučka – nar. 8, zemř. 4; Slopné – nar. 7, zemř. 9
1948: Újezd – nar. 26, zemř. 3; Vysoké Pole – nar. 25, zemř. 7; Drnovice –
zemř. 7; Loučka – nar. 8, zemř. 3; Slopné – nar. 4, zemř. 8
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Přírůstky obyvatel v letech 1938 – 1948: v Újezdě 168, ve Vysokém Poli 136,
v Drnovicích 82, v Loučce 41 a ve Slopném 60.
Celkem se v letech 1938 – 1948 narodilo ve farnosti 1 091 dětí a zemřelo 604 osob.
Přírůstek činil tedy 487 obyvatel.
Počet uzavřených sňatků v letech 1938 – 1948:
V r. 1938 celkem 29, z toho: Újezd – 11; Vysoké Pole – 6; Drnovice – 5; Loučka – 3;
Slopné – 4.
V r. 1939 29, z toho: Újezd – 8; Vysoké Pole 7; Drnovice – 2; Loučka - 7; Slopné - 5
V r. 1940 30: Újezd – 14; Vysoké Pole – 5; Drnovice – 3; Loučka – 2; Slopné - 6
V r. 1941 25: Újezd – 13; Vysoké Pole – 6; Drnovice – 3; Loučka – 2; Slopné - 1
V r. 1942 26: Újezd – 9; Vysoké Pole – 9; Drnovice – 2; Loučka – 2; Slopné – 4
V r. 1943 23: Újezd – 7; Vysoké Pole – 7; Drnovice - 2; Loučka – 3; Slopné - 4
V r. 1944 32: Újezd – 12; Vysoké Pole - 7; Drnovice - 2; Loučka – 4; Slopné - 7
V r. 1945 19: Újezd – 6; Vysoké Pole - 5; Drnovice – 2; Loučka – 2; Slopné – 4
V r. 1946 40: Újezd – 15; Vysoké Pole – 12; Drnovice – 6; Loučka – 3; Slopné 4
V r. 1947 26: Újezd – 9; Vysoké Pole – 5; Drnovice – 4; Loučka – 3; Slopné – 5
V r. 1948 26: Újezd – 5; Vysoké Pole – 3; Drnovice – 12 ; Loučka – 1; Slopné – 5
Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

***

POKOJ A DOBRO
(Dokončení)
IX. Vize, naděje a ideály: Boží království mezi námi
64. Církve nabízejí nové přístupy – nebojme se jít proti větru
Myšlenky křesťanského sociálního učení, které se osvědčily především za posledních 100
let, jsou životaschopné a inspirující i pro tvorbu smělých perspektiv pro budoucnost.
Změny, k nímž ve společnosti dochází v celém světě, jsou někdy až příliš překotné. Tím
spíše je na místě analýza těchto změn a rozpoznání, které z tendencí jsou pozitivní,
slučitelné s křesťanskou etikou, protože posilují důstojnost člověka, a které je proto třeba
podporovat.
Jak se ukazuje, změní se v nastupujícím věku informačních a komunikačních technologií
radikálně sama práce, kterou člověk vykonává v rámci tržních mechanismů. Práce
přestává být celoživotním výdělečným zaměstnáním u jednoho zaměstnavatele.
Požadavky na stále větší pružnost a přizpůsobivost práce staví jednotlivce před nové
problémy. Decentralizace a individualizace práce klade nároky na samostatnost,
kreativitu, odpovědnost člověka. Odkud načerpá pro takový náročný způsob adaptace
sílu? Jsme přesvědčeni, že osobní víra, společenství s druhými na půdě sborů farností,
nesené nadějí, je výzbrojí i pro nesnadná životní rozhodnutí.
Reinhard Marx (mající stejné příjmení jako Karel Marx ale nesdílející však jeho názory),
bývalý profesor křesťanské sociální etiky, dlouholetý předseda německé komise Justicia
et pax (= pro spravedlnost a mír), od r. 2008 arcibiskup v Mnichově – Freisingu za základ
svého pohledu a uvažování stojí na stanovisku katolické sociální nauky, která je ve svých
otázkách a odpovědích stále aktuální. Nejen, že člověk potřebuje kapitál, ale kapitál a trh
potřebují člověka. Ve srovnání jak s „primitivním kapitalismem“, tak i s osvíceným
marxismem jasně vynikají přednosti systému sociálního tržního hospodářství. Arcibiskup
Marx jménem člověka a křesťanské odpovědnosti konstatuje: Globalizace trhů musí být
provázena globalizací solidarity a spravedlnosti. Kapitalismus bez pevných rámcových
pravidel poškozuje veřejné dobro. To je nejen otázka morálky, nýbrž také jasného
ekonomického
postupu,
doložitelného
zkušeností.
Podobně
jako
v národních
ekonomikách, potřebujeme také v celosvětovém měřítku regulaci finančních toků,
zaměstnaneckých práv a hospodářského chování. Pracovat pro globální solidaritu a
spravedlnost je nejenom úkolem politiky, ale každého, kdo se podílí na hospodářském
dění. A to jsme nakonec my všichni. Nadále se, nyní i jako biskup, zabývá sociální
naukou Církve, kterou někteří nazývají „marxismem Ježíšova srdce“. „Nejen Vy, pane
doktore Marxi, ale i Církev se zabývala sociální otázkou, a to dokonce před vydáním
Vašeho a Engelsova komunistického manifestu.“
Termín sociální spravedlnost se poprvé objevuje počátkem 40. let 19. stol. u sicilského
jezuity Luigi Taparelliho, který byl na papežské univerzitě učitelem Vincenza Gioacchina
Pezziho, pozdějšího papeže Lva XIII., jenž zveřejnil první sociální encykliku Rerum
novarum v r. 1891. V 70. letech 20. stol. slavilo sociální tržní hospodářství, které vyšlo
z poválečné Spolkové republiky Německo, velké úspěchy. Z bývalých proletářů vznikla
střední třída, která už nebyla obětí zvůle kapitalistů, ale díky rozvinutému sociálnímu
zákonodárství získala značný podíl na všeobecné prosperitě. Na sklonku 20. století
dochází k rozsáhlé globalizaci světové ekonomiky, která postupně pohlcuje prosperitu
západního světa. Napětí mezi kapitálem a prací se opět začíná negativně projevovat.
V západních zemích je práce příliš drahá. Kapitál, který je ze své podstaty globální
(zatímco práce je lokální), se přesouvá do míst nejlepšího zhodnocení. Ekonomika
bohatých západních zemí je v ohrožení. Jestliže se zaměstnanci v západních zemích
nevzdají svého „nárokového myšlení“, kapitál se kvůli jejich nákladné práci bude i nadále
stěhovat jinam. Budou se muset učit celý život, jinak přijdou o práci zcela. Nejen budou
méně vydělávat, ale stát bude mít menší příjmy, nebude je moci velkoryse podporovat,
budou muset víc šetřit na stáří a víc se sami starat o své zajištění. Starý konflikt mezi
kapitálem se vrací v nových podobách. Nedostatečná kontrola nad finančními toky
globalizovaného kapitálu vytváří stav, kde se daří machinacím a podvodům. Současná
světová finanční krize ukazuje, do jaké míry ovlivňuje anonymní kapitál naše osudy.
Banky a fondy zpronevěřují svými spekulacemi miliardy a účet platíme všichni. Zisky jsou

privatizovány, ztráty jsou socializovány. Bohatí stále více bohatnou a chudí stále více
chudnou. „Je tedy na čase Karla Marxe odprosit?“- ptá se biskup Marx. Nikoli: Dějiny
nedaly marxistům ani po 150 letech za pravdu. Proletariát nezvítězil. Naopak
experimenty a pokusy o uskutečnění spravedlivé vize o společnosti ve jménu marxismu
způsobily mnoho utrpení a zla a nakonec ztroskotaly. „Při všem respektu k Vašemu
pronikavému úsudku, pane doktore Marxi, trvám na tom“, píše biskup Marx, „co
prosazoval Váš současník, biskup Wilhelm Ketteler“: Systém tržní ekonomiky je schopen
rozvoje. Lze jej „zkrotit“. Vytvoření systému sociální tržní ekonomiky v duchu myšlenek
Ludwiga Erharda, Alexandra Rüstova, Wilhelma Röpkeho a řady dalších liberálních
ekonomů, není žádná křesťansko-sociální romantika, ale reálná ekonomická i morální
alternativa k diktatuře proletariátu. To potvrzuje i papež Jan Pavel II. ve své encyklice
Centessimus annus: „Marxistické řešení sice ztroskotalo, ale nadále trvají formy
vyčleňování a vykořisťování, zvláště ve třetím světě, i lidské odcizení v průmyslových
zemích, proti kterým církev důrazně pozvedá svůj hlas… Stále ještě žijí masy lidí ve velké
hmotné a morální bídě. Pád komunistického systému zajisté odstranil v mnoha zemích
překážku ve věcném a realistickém zápasu s těmito problémy, ale nestačí na jejich
vyřešení. Trvá nebezpečí, že se rozšíří radikální kapitalistická ideologie, která odmítne i
pouhé zamýšlení se nad těmito problémy. Vychází z předsudku, že každý pokus o jejich
řešení je předem odsouzen ke ztroskotání, protože řešení přenechává ve slepé víře
volnému působení tržních sil. V závěru svého listu biskup Marx píše: „Je pozoruhodnou
ironií dějin, drahý jmenovče, že ti, kteří by Vaše teorie mohli i ještě dnes uskutečnit, jsou
nejen marxisté, ale i kapitalisté, kteří zapomínají, že politika funguje jinak, než
hospodářství a že občany a voliče nelze propustit jako zaměstnance.
/Vl. Měřínský/
***

KŘESŤAN A SPOLEČNOST
Dnešní společnost, stejně jako dnešní člověk, hledá. Klade si otázky a je ochotna a
schopna klást je i jiným názorovým proudům a vést s nimi diskusi. Tento fenomén je dán
tím, že po pádu všech ideologií a po zkušenostech minulých desetiletí cítíme, že věda a
technika nás nespasí. Nechceme tím zmenšovat roli vědy a techniky a její význam, ale
cítíme, že zde ještě něco schází. Proto tyto otázky, proto ono hledání.
Křesťanství jako životní styl je těsně spojeno s tím, co člověk cítí ve svém nitru, třeba
neuvědoměle. Rád bych zdůraznil dvě věci: člověk cítí, že potřebuje pomoc z „jiných
zdrojů“. Ať si to přiznává nebo ne, často cítí, že sám nestačí, a vztahuje ruku po nějaké
pomoci.
A dále člověk nosí v srdci touhu, aby ho měl někdo rád, aby ho někdo respektoval, bral
ho vážně, aby byl pro někoho důležitý. Člověk však také potřebuje aktivně milovat, proto
je zde víra. Víra v oporu, kterou je nekonečný Bůh. A nakonec – člověk potřebuje také
naději.
Víra musí být vtělená, žitá v životě, realizovaná. Není s ní něco v pořádku, pokud se
pohybuje pouze ve sféře filozofie nebo světového názoru. Víra je životním stylem a církev
tedy musí mít kontakt se společností a spolupracovat s ní. Není možné, aby se stáhla
ghetta a zde „si žila svou víru“. Každý křesťan i každý věřící člověk je zároveň občanem,
a musí tedy životním stylem o své víře svědčit.
Víru je zapotřebí také institucionalizovat, jako se například institucionalizovaly Vánoce.
Dárky, přání a stromky měly vyjádřit jednu věc: Bůh přišel v Ježíši Kristu, aby nás
obdaroval. O Vánocích zakoušíme, že je možné vytvořit kus ráje. Když se lidé vzájemně
otevřou, popřejí si, usmějí se na sebe, obdarují se, podaří se jim vytvořit kus ráje. Je to
model, jak by to mělo mezi námi lidmi vypadat, zkušenost přesahující dnešní
konzumismus.
(podle kardinála Miloslava Vlka – Úvahy o životě a smrti – připravil Václav Ulrich)
***

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
Zajímalo by mě, jestli jsem vás názvem zmátla či navnadila. :) Hned to uvedu na pravou
míru: chci psát o své zkušenosti – o duchovní obnově farnosti sv. Václava v Olomouci.
Dostali jsme se na ni s přítelem docela nečekaně – byli jsme výjimečně na nedělní mši
sv. v Dómě a právě tam zmiňovali v ohláškách jejich farní duch. obnovu. Řekli jsme si, že
by bylo dobré prožít už konečně duch. obnovu obklopeni někým starším než mládežníky,
a přihlásili jsme se. Zvlášť proto, že nás mezi sebe vzali, i když jsme nepatřili do farnosti,
a dali nám studentskou slevu, to byla prostě výzva. :) Akce se konala v Újezdě u Uničova
v bývalém klášteře. Musím říct, že místo bylo na duch. obnovu jak stvořené! Každý měl
pěkně svoji celu, jejíž prostota nám rozhodně neodváděla myšlenky od témat přednášek.
:) A jídlo pro nás vzorně chystaly místní ženy, takže jsme se mohli plně oddat duchovní
náplni. Obnovu vedl dómský farář podle knihy Ježíš Nazaretský od Ratzingera. Bylo nás
12 a skupina to byla docela různorodá – my jsme byli jediní vyloženě mladí, jinak se sešli
lidé střední generace a mladší důchodci. Během těch několika dnů jsme vytvořili pěkné
společenství. Lidé z farnosti sv. Václava se navíc těšili, že se teď budou po mších moci
bavit s pár novými lidmi. Vnímala jsem to jako požehnání pro farnost, když se její část
intenzivněji modlí se svým farářem uprostřed.
A teď tedy, proč toto všechno píšu: napadlo mě, jestli bychom nechtěli něco podobného i
v našich farnostech. :) (Myslím, že by to šlo spojit pro obě farnosti.) Jeden víkend by to
určitě zbytek farnosti zvládl bez faráře jen s kaplanem a mohli bychom tak na víkendu
mimo farnost obnovit nejen sebe jako jednotlivce, ale skutečně tak začít obnovu farnosti
jako celku. Pokud vám tato myšlenka připadne jako dobrý nápad, mluvte o tom mezi
sebou i se svým farářem. Myslím, že zorganizovat něco takového není tak náročné (já
sama bych se klidně zapojila do organizačního týmu) a určitě by to přineslo veliké plody.
Jana Schovajsová

ADVENTNÍ NABÍDKA PRO CELOU FARNOST.
Advent je doba přípravy na Vánoce. Očekáváme a připravujeme se na Ježíšův příchod.
Naši farnost si můžeme představit jako velký dům, ve kterém má každý svoje
nenahraditelné místo. Tento symbolický "duchovní " dům nám připomíná, že nestačí
uklidit naše skutečná obydlí k tomu, aby byly všechny přípravy na Vánoce úplné, ale
především naše srdce, naše vztahy k Bohu, k ostatním lidem i k sobě.
Realizace duchovního díla naší farnosti spočívá v tom, že na kartonovém domě
umístěném v kostele budeme " rozsvěcovat " jednotlivá okenní políčka plněním
konkrétních úkolů určených pro děti i dospělé. Kdo si každou adventní neděli v kostele
vyzvedne
z košíčku žlutý čtvereček s úkolem, žluté "světlo "ihned nalepí a úkol si vezme domů ke
splnění.

Zveme tedy všechny, velké i malé, ke společnému duchovnímu úklidu a přípravě Domu
našeho farního společenství, abychom pak do něj mohli o Vánocích pozvat Ježíše, který
"stojí přede dveřmi a tluče. Zaslechne-li kdo jeho hlas a otevře mu, vejde k němu a bude
s ním večeřet."
Marie Ambrůzová

POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI
FARNOST ÚJEZD
1. prosince : Úterý
Sv. Edmunda Kampiána,
kněze a muč.
2. prosince : Středa
Ferie

15.20 Új.:
17.00 Dr.:

3. prosince : Čtvrtek
Sv. Františka
Xaverského, kněze

15.20 Új.:

4. prosince : Pátek
Sv. Jana Damašského,
sv. Barbory, mučednice
5. prosince : Sobota
Sv. Mikuláše, biskupa
a hlavního patrona
újezdské farnosti
6. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Mikuláše, biskupa

7. prosince : Pondělí
Sv. Ambrože, biskupa a
učitele církve

15.20 Új.:
17.30 Sl.:

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:

Za + rodinu Semelovu a Václavíkovu, živou a + rodinu

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za živé a + včelaře ke cti sv. Ambrože
Za + Antonína Váňu, jeho rodiče a dar zdraví pro celou
rodinu
Za farníky
Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, rodiče z obou
stran, Josefa Žáka, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.20 Új.:

15.20 Új.:

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
11. prosince : Pátek
Sv. Damasa I., papeže
12. prosince : Sobota
Panny Marie
Guadalupské

Za Miloslava Machů, jeho otce, rodiny Machů, Šulákovu,
Častulíkovu a dar zdraví pro živé rodiny
Za Josefa Kozubíka, bratra, rodiče z obou stran, živou
a + rodinu doma i v cizině

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

6.30 Új.:
8. prosince : Úterý
15.20 Új.:
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY MARIE 17.00 Dr.:
17.30 Sl.:
15.20 Új.:
9. prosince : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
10. prosince : Čtvrtek
Ferie

Za Emila Húště, syna, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za rodiče Latinákovy, Mikovčákovy, Bačinské, syna
Miroslava, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro
živé rodiny
Za Ladislava a Laděnku Černobilovy, prarodiče
Černobilovy, Koláříkovy, rodiče Vohnické s prosbou o dar
zdraví pro živou rodinu

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

Za + Františka Jakůbka, syna, dvě dcery, dvoje rodiče,
duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
Za členy SFŘ, kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky - pro
všechny ochranu Panny Marie, dary Ducha svatého a Boží
požehnání
Za rodiče Koutné a Alenu Šenovskou
Za rodiče Maliňákovy, Belžíkovy, jejich děti a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Kuželovy, Váňovy, Josefa Kováře, Zdenka
Stloukala a požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kupčíkovy, tři syny, snachu, manžele
Svobodovy, zetě Jana, synovce, + rodiče Machů a živou
rodinu
Za + Františka Kůdelu, jeho rodiče, rodiče Čechovy, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Hořákovy, Vojtěcha Kováře, dceru a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Jakůbkovy.syna Františka, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Mikulku (výroční mše sv.)
Za + Josefa Mikulku (výroční mše sv.)

13. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Lucie, panny a
mučednice

14. prosince : Pondělí
Sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve
15. prosince : Úterý
Ferie

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.20 Új.:
15.20 Új.:
17.00 Dr.:

16. prosince : Středa
Ferie

15.20 Új.:
17.30 Sl.:

17. prosince : Čtvrtek
Ferie

15.20 Új.:

17.00 Dr.:
18. prosince : Pátek
Ferie
19. prosince : Sobota
Ferie

15.20 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

20. prosince : Neděle
4. neděle adventní
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

21. prosince : Pondělí
Sv. Petra Kanisia, kněze
a učitele církve
22. prosince : Úterý
Ferie

23. prosince : Středa
Sv. Jana Kentského,
kněze

15.20 Új.:

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:

22.00 Új.:

24.00 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
25. prosince : Pátek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

Za + Josefa Vaňatku, duše v očistci, ochranu a pomoc
Boží pro živé rodiny
Za + rodiče Hyblovy, syna Petra, dceru Marii, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Zichu, rodiče, bratra Stanislava, Jana
Čokavce, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za rodiče Zámečníkovy, dva syny, tři dcery a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Kozubíkovy, zetě Antonína, duše v očistci a
živou rodinu
Za + manžele Kuníčkovy s prosbou o ochranu Panny
Marie, dar zdraví, Boží pomoc a požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Barcuchovy, jejich děti a dar zdraví pro celou
rodinu
Za + Ludmilu Vítkovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Váňovu, Novosádovu a Manduchovu
Za živou a + rodinu Ambrůzovu, Drgovu, Kovářovu a
Semelovu
Za + Anežku Fojtíkovu, dceru Pavlu, dvoje rodiče, sestru,
dva bratry a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Miroslava Strušku, + Ludmilu a Františka
Barcůchovy, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Jana Machů, S.M. Emanuelu, živou a + rodinu
Machů, Šimonů a duše v očistci
Za + Jana Machů, dítko, duše v očistci, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu

11.00 Dr.:
6.30 Új.:

20.00 Dr.:
24. prosince : Čtvrtek
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

Za Anežku a Josefa Kovářovy, dva zetě, duše v očistci,
dary Ducha svatého a na poděkování Pánu Bohu za Boží
ochranu
pro živé rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Štěpáníka a Boží požehnání pro celou živou
rodinu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za Josefa Polčáka, + rodiče z obou stran, jejich + děti,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu a duše
v očistci
Za + rodiče Ovesné, syna, vnuka, zetě a duše v očistci
Za Annu, Ludmilu a Josefa Manovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu Trčkovu, Machů a duše v očistci
Na poděkování Pánu bohu u příležitosti životního jubilea a
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85-ti let života
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, duše v očistci - zvláště ty,
na které nikdo nepamatuje a dary Ducha svatého pro
živou rodinu
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy a syna Aloise
Za farníky
Za + Jana Janoše, manželku, syna, snachu a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Za + Stanislava Grešnera (výroční mše svatá)
Za + rodiče Velískovy, Stružkovy, bratra, sestru, duše v
očistci na které nikdo nepamatuje, ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu

26. prosince : Sobota
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

27. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Sv. Jana, apoštola a
evangelisty

14.30 Lo.: Za všechny + z domova, duše v očistci, hlavně ty, na
které nikdo nepamatuje, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro nemocné
7.00 Új.: Za rodiče Juřičkovy, dceru Aničku, manžela a jejich syna
Jaroslava
8.15 Sl.: Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Marii Václavíkovu (výroční mše svatá)
11.00 Dr.:
16.00 Lo.: Za farníky
7.00 Új.: Za + rodiče Šunkovy, Machů, dva švagry, dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Bohumila Kolomazníka, rodiče, sourozence
a duše v očistci
9.40 Új.: Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, sestru Marii,
švagry Josefa, Vladimíra,Jaroslava a živou rodinu.
11.00 Dr.:

28. prosince : Pondělí
Sv. Mláďátek
betlémských, muč.
29. prosince : Úterý
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a muč.
30. prosince : Středa
Středa ván. oktávu
31. prosince : Čtvrtek
Sv. Silvestra I., papeže

15.20 Új.:

Za + Františka Bartoše, + rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu

15.20 Új.:
17.00 Dr.: Za + Josefa Machů, manželku, Františka Běloně,
manželku a živou rodinu
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
8.30 Új.: Mše sv. a děkovná pobožnost na konec roku
16.00 Lo.: Za + Ludmilu Belžíkovu, rodinu Belžíkovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.30 Dr.: Děkovná pobožnost na konec roku
17.30 Sl.: Děkovná pobožnost na konec roku

FARNOST HORNÍ LHOTA
3. prosince : Čtvrtek
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Pátek
Sv. Jana Damašského,
sv. Barbory, mučednice
5. prosince : Sobota
Sv. Mikuláše, biskupa
a hlavního patrona
újezdské farnosti

16.00

Za + Aloise Žáčka, jeho syna a rodiče z obou stran

17.45

Za + Františka Matulíka, + rodiče, rodiče Krejčí a celou
živou rodinu

17.45

Za živé a + členy živého růžence

6.55
6. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince : Úterý
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY MARIE
10. prosince : Čtvrtek
Ferie
12. prosince : Sobota
Panny Marie Guadalupské

9.30

7.00
16.00

Za Antonína a Marii Máčalovy, Josefa a Bohumilu
Dorničákovy a duše v očistci
Za + Miloslava Kozubíka, živou a + rodinu Kozubíkovu,
Vojáčkovu a duše v očistci
Za Josefa Maňase, rodiče, duše v očistci, celou živou
a + rodinu
Za + rodiče Malyškovy, Perůtkovy, Úšelovy a dar zdraví
pro celou živou rodinu

16.00

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

17.45

Za + rodiče Váňovy, duše v očistci a jejich živou rodinu

13. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Lucie, panny a
mučednice
15. prosince : Úterý
Ferie
17. prosince : Čtvrtek
Ferie
19. prosince : Sobota
Ferie

6.55
9.30

17.30
16.00

Sehradice: Mše svatá
Za + Zdeňka Růžičku, + Ivanu Rechtorovičovu, + rodiče
Bobákovy, Růžičkovy, duše v očistci, Boží požehnání a dar
zdraví pro celou živou rodinu

17.45

Za + Josefa Malyšku, manželku Josefu, duše v očistci
a rodiče z obou stran
Za + Jaroslava Kutáčka, sestru, celou živou a + rodinu,
syna, rodinu v cizině a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + Jiřinu a Václava Havránkovy, dceru Věru, rodinu
Žákovu, jejich syny, Boží ochranu a požehnání pro živou
rodinu
Za + Františku Pláškovu, dvoje rodiče a Boží ochranu
pro živou rodinu

6.55
20. prosince : Neděle
4. neděle adventní
24. prosince : Čtvrtek
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, její dva
manžely, rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Vojtěcha Urbana, jeho rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

9.40
20.00

24.00

ROK 2010 V ŽIVOTĚ ÚJEZDSKÉ FARNOSTI
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 10. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 17. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 28. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 4. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 13. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 23. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 30. května
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 3. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 11. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 21. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 28. listopadu

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Děkanátní pouť na VELEHRADĚ - sobota 13. března
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 24. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 23. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 15. srpna
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 9. října

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - úterý 2. března
Výročí vypálení Ploštiny - mše sv. na Ploštině – neděle 18. dubna
První svaté přijímání dětí - neděle 30. května
Pouť v Újezdě - neděle 4. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - pouť neděle 18. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 25. července

"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 1. srpna
Adorační den ve Slopném - sobota 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - velká pouť - neděle 22. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 12. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 19. září
Újezdské hody - neděle 24. října
Adorační den v Újezdě - pondělí 25. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 14. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - oslava v neděli 5. prosince

4. SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT :
10. ledna
7. února
7. března
18. dubna

16. Května
13. Června
11. Července
8. Srpna

5. září
17. října
14. listopadu
12. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - úterý 2. února
Františky a Anděly (s ofěrou) - neděle 7. března
Josefy a tesaře (s ofěrou) - neděle 21. března
děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 1. dubna
Jany a Aloise (s ofěrou) - neděle 27. června
školní mládež (konec školního roku) - neděle 27. června
Anny (s ofěrou) - neděle 25. července
školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 29. srpna
Marie a Ludmily (s ofěrou) - neděle 12. září
občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 26. září
členy živého růžence: z Vysokého Pole, Drnovic a Újezda - neděle 3. října
členy živého růžence: z Loučky a Slopného - neděle 10. října
členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 24. října
včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 5. prosince

6. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2011 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě :
Pondělí 29. listopadu
V Drnovicích : Úterý 30. listopadu
Ve Slopném :
Středa 1. prosince
V Loučce DD
Sobota 2. prosince

7. SBÍRKY NA OPRAVU FARNÍHO KOSTELA V ROCE 2010 :
17.
14.
14.
18.

ledna
února
března
dubna

16.
20.
18.
15.

Května
Června
Července
Srpna

19.
17.
21.
12.

září
října
listopadu
prosince

ROK 2010 V ŽIVOTĚ FARNOSTI
HORNÍ LHOTA
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V

ROCE :

Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 10. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 17. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 28. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 4. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 13. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 23. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 30. května
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 3. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 11. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 21. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 28. listopadu

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Děkanátní pouť na VELEHRADĚ - sobota 13. března
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 24. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 23. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 15. srpna
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 9. října

3. SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Horní Lhotě - středa 10. února
První svaté přijímání dětí – neděle 6. června
Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) - neděle 10. října

4. SVATÝ KŘEST V HORNÍ LHOTĚ :
17.
14.
14.
25.

ledna
února
března
dubna

9. Května
20. června
18. července
15. srpna

12.
24.
21.
19.

září
října
listopadu
prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - úterý 2. února
Za členy hasičského sboru z Horní Lhoty,
Dolní Lhoty a Sehradic - neděle 25. dubna
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 29. srpna
Za členy živého růžence: každou sobotu vždy po prvním pátku v měsíci

6. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2011 SE BUDE ZAPISOVAT :
Čtvrtek 2. prosince

***
Předvánoční koncert dechové hudby
”Žadovjáci”
v neděli 20. prosince v kostele v Újezdě
začátek ve 14.30 hodin. Vstup volný
***
Zveme všechny na obnovenou premiéru „Valašského Betléma“
který se bude konat ve Slopném dne 25.12. a v Újezdě 27.12.2009.
Přijďte se zaposlouchat do pásma vánočních koled v podání malých koledníků, scholy a
také pastýřů.

SKUPINY ÚKLIDU
V KOSTELÍCH ÚJEZDSKÉ FARNOSTI
V PROSINCI 2009:
_____________________________________________
__

DAT. : ÚJEZD : DRNOVICE : SLOPNÉ:
________________________________
5.12.:

18.

10.

16.

12.12.:

19.

11.

1.

19.12.:

1.

1.

2.

26.12.:

2.

2.

3.

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v měsíci listopadu 2009:
Datum:
7.11.:
14.11.:
21.11.:
28.11.:

Újezd :
14.
15.
16.
17.

Drnovice :
6.
7.
8.
9.

Slopné :
12.
13.
14.
15.
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