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Pojď za mnou, a učiním tě rybářem lidí. těmito slovy povolal 
Pán Ježíš Petra, kterého učinil prvním papežem. Dříve však 
jeho i ostatní apoštoly po tři léta učil Božím pravdám. Máme-li 
i my být svědky Kristovy, je třeba, abychom také pozorně 
naslouchali Božímu slovu. 
 
Naše místní církev nám vychází vstříc, když nám nabízí v 
šestiletém cyklu „učící církev” hlouběji poznat pravdy, které 
Bůh zjevil a církev nám k víře předkládá. Využívejme této 
nabídky o nedělích a svátcích 

 
*** 

 

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: Za vědce a intelektuály,aby upřímným hledáním pravdy dospívali 
k poznání jediného pravého Boha. 
 
Úmysl misijní:  Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně 
následovat Krista a hlásat evangelium všem národům. 
 
Úmysl národní:  Aby trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem 
našeho Pána.  
 
Úmysl farní: Abychom si nacházeli čas pro návštěvu nemocných a starých lidí v naší 
farnosti 

 
*** 

 

  



Z  FARNÍCH  MATRIK : 
 

Do společenství víry jsme skrze svátost křtu 
v měsíci lednu 2010 přijali: 

 
Kryštofa Talaše - Slopné 

Michaelu Malotovu - Dolní Lhota 
 

*** 
 

V měsíci lednu 2010 
odešly  na věčnost a byly pohřbeny: 

 
9. ledna: 

Marie Pavelková - 90 let 
Drnovice 92 

 
10. ledna: 

Anežka Beňková - 89 let 
Dolní Lhota 47 

 
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí. 
Ať odpočívají v pokoji. 

 
*** 

POSELSTVÍ PANNY MARIE 
Nejnovější poselství  

Poselství z 25. prosince 2009 
 

 
 

"Drahé děti!  
V tomto radostném dni vás všechny přináším před svého Syna Krále míru, aby vám On 
dal svůj mír a své požehnání. Dítka, o ten mír a požehnání se dělte v lásce s druhými. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“ 
 

*** 
USMÍVEJ SE NA SVÉ MILOVANÉ 

 
 Matka Tereza dávala lidem nečekané rady. V Kalkatě ji jednou navštívila skupina 
Američanů – většina z nich byli učitelé. Požádali ji o radu, kterou by si odnesli domů ke 
svým rodinám.  
 „Usmívejte se na své manželky“, poradila jim. „Usmívejte se na své manžely.“ 
 Jeden z nich, který považoval její radu za zjednodušený pohled svobodného člověka, 
se zeptal: „Vy jste snad vdaná?“ „Ano“, odpověděla k jeho úžasu. „Občas je velmi těžké 
se na Ježíše usmívat. Dokáže být velmi náročný.“ 

*** 



SVĚDECTVÍ VÍRY 
 
Zhruba před sto lety odborníci v oborech náboženské sociologie a psychologie tvrdili, že 
vývoj společnosti k sekularizaci a k „odposvátnění“ života jde rychle kupředu a že je 
pouze otázkou času, kdy už nebude náboženství zapotřebí. V posledním století se však 
toto „dogma“ změnilo, neboť se ukázalo, že sekularizovaná společnost, ve které žijeme, 
sama plodí touhu po náboženství, po Bohu, po smyslu života. Lidé dnes znovu hledají 
smysl svého života, ptají se po náboženství a uvědomují si, že bez Boha to prostě nejde. 
Věřící člověk se tedy neubírá směrem špatným, nýbrž naopak velmi perspektivním a 
progresivním.  
 Jak obrovský životní dar jsme dostali: tuto perspektivu, tuto orientaci, toto světlo! 
Známe způsob, jak dosáhnout vnitřního pokoje, štěstí a jistoty. Člověk touží po jistotě, 
dnes však mnozí lidé žijí bez jistoty a mají strach. Má-li člověk jistotu, tento pevný bod, 
který nutně potřebuje, je to skutečný dar. My jej musíme nést druhým. Člověk, který 
vlastní cennou věc nebo nějaký poklad, hovoří o něm s druhými. Máme tedy povinnost 
dělit se o tento poklad s druhými, a to nikoliv kázáním, ale především svědectvím. 
Svědectví pak znamená ukazovat životem, že mám vnitřní pokoj, orientaci, radost, 
naději, že jsem našel pevný bod. Abych však mohl o něčem svědčit, musím napřed sám 
mít takovouto zkušenost. Musím mít jistotu o Kristu zmrtvýchvstalém.  
 Jak se taková zkšenost získává? Tím, že beru vážně evangelium, že ho udělám 
principem svého života, žiji z něj – a pak postupně zjistím, že „funguje“. Žít evangelium a 
zjistit, že „to funguje“! A vydávat o tom svědectví! 

(podle knihy Miloslava Vlka – Úvahy o životě a smrti 
pracoval Václav Ulrich 

*** 
 

POSTNÍ DOBA 
Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v postní době dělat ?! 

 
Samotný název tohoto čtyřiceti denního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový 
totiž není jeho jedinou náplní. Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to 
ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a 
oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem 
skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení 
přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu 
o Velikonocích. 
 
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého 
putování do domu Otcova. Toto období začíná udělováním "popelce" - sypáním popela na 
hlavu s výzvou: "Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své 
poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh 
Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. 
(Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: "Pamatuj že jsi 
prach a v prach se navrátíš") 
 
Cesta k Otci 
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.) 
 
To, co v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec, je nejasné přesvědčení, že Bůh je s 
námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý, lhostejný... Prostě takový, jací bychom 
byli na jeho místě my. Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, 
původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a 
marnotratném synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. 
Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má 
možnost změnit náš život. 
 



Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem 
přiběhl, objal ho a políbil... (Lk 15, 20) 
 
Hřích a pokání 
Od Boží lásky člověka dělí nedůvěra k Bohu, svévole, snaha dosáhnout štěstí, a naplnění 
života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v 
přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím. 
 
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se jím milovat a v síle 
této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak “negativní” 
aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro dobro. V této 
perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení pokřtěného 
člověka. 
 
Obnova křtu 
Obrácení vede člověka k počátku a zdroji křesťanského života - ke křtu. Obnova křtu (o 
velikonoční noci) úzce souvisí s obnovou celého křesťanského života. Křtem Bůh člověka 
činí účastným na svém životě. Milost křtu je Božím darem, který se má ale rozvíjet. Proto 
potřebuje naši spolupráci, neboť jen tak může přinášet plody. Postní doba je obdobím 
přípravy na znovuprožití a obnovu křestního spojení s Bohem. 
 
Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. (Gal 3,27) 
 
Kroky k naplnění postní doby 
Ježíš řekl: “První přikázání je toto: '... Bůh náš, je jediný pán; miluj Hospodina, Boha 
svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé pak je toto: 'Miluj 
bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není.” (Mk 12,29-31) Pravé 
pokání je spojené s obnovou vztahu lásky k Bohu, bližnímu i k sobě. 
 
MILUJ BOHA 
Láskyplný vztah s Bohem lze prohlubovat hledáním Božích cest a odvracením se od zla, 
prohlubováním důvěry v Boží tvůrčí lásku a moc, nasloucháním Božímu slovu v Bibli, 
modlitbou, účastí na svátostném životě, účastí na životě církve, skutky lásky k bližním... 
MILUJ BLIŽNÍHO 
Tím, že jsme poznali Boží lásku (1Jan 4, 8.16), jsme uschopněni, vyzváni a posilněni 
lásku rozdávat dál. Lidská solidarita nemůže být založená na žádném jiném poselství, než 
na tom, že jsme bratry a sestrami, dětmi stejného Otce. Otce, který sám je pramenem 
věčné lásky a který nás učí, že milovat se dá jen zdarma. 
MILUJ SEBE 
Pokud člověk nemá skutečně rád i sám sebe (v pravém slova smyslu), když k sobě nemá 
opravdovou úctu, příslušející Božímu stvoření, nemůže se stát takovým, jakým ho chce 
mít Bůh. Takový člověk není schopen opravdové lásky ani k Bohu, ani k bližnímu... Kdo 
sám sebe nemiluje, stává se egoistou, sobcem. Lásku k sobě lze rozvíjet ve vědomí toho, 
že jsem jedinečné a milované dítě Boží. 
 
Staletími osvědčené prostředky k naplnění postní doby 
MODLITBA 
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše 
důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se 
za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět. 
Tipy: 
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. 
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech. 
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. 
* Vyprávěj o Bohu dětem. 
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření... 
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje. 



 
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti 
 
PŮST 
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v 
našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj 
dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe... 
Tipy: 
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... 
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez 
dosyta a odřekni si maso. 
* Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. 
To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu 
páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba 
a pomoc druhým. 
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící 
 
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne 
Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 
 
ČINĚNÍ DOBRA, ALMUŽNA 
Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to 
potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné 
prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, 
rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch 
bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. 
Tipy: 
1. Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. 
2. Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 
• Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 
• České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, 

milosrdný vztah. 
• Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest 
 
SMÍŘENÍ 
Tipy: 
• Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být 

protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem 
radosti. 

• Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě 
pokání a ve svátosti smíření. 

• Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 
• Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - objevuj v 

druhém to dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné. 
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. 
Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. 
Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho 
zůstávají všechny skutky neplodné a lživé. Pokání může mít velmi rozmanité projevy. 
 
Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše 
naleznou klid. (Jer 6,16) 

Věřit, že Bůh je Otec, 
věřit ve všemohoucnost jeho lásky - to znamená 
věřit, že láska v nás a skrze nás bude mocnější, 

než všechny překážky, které se jí staví do cesty... 
z www.vira.cz 

*** 



KATECHEZE RODIČŮ PŘED PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM 
JEJICH DĚTÍ 

 
 Horní Lhota Slopné Újezd 
   I. 18. Února 19. Února 22. února 
  II. 18. března 19. března 22. března 
 III. 15. dubna 16. dubna 19. dubna 
 IV. 29. dubna 30. dubna   3. května 
  V. 29. května ----------- 16. května 

 
Setkání se uskuteční v Horní Lhotě a v Újezdě na faře, ve Slopném v sakristii kostela. Je 
žádoucí, aby přicházeli oba rodiče a zásadně bez dětí. Mladší děti jim pohlídají jejich 
křestní kmotrové. Slíbili pomoc u křtu svatého. 
  

*** 
Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD 

IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Valentina Rafaje 
faráře v Újezdě v letech 1950 – 1959 

 
Jak nás farní kronika informuje, „byl P. Vladimír Růčka 
30.3.1950 vzat do vyšetřovací vazby; pro nepřátelský postoj 
k lidově demokratickému zřízení byl odsouzen ke ztrátě 
svobody. Vrátil se 28.2.1952 …“ Tolik farní kronika. Po jeho 
odchodu zůstal zde kooperátor dp. P. Rudolf Klimeček, který 
zde byl od 1.1.1950 až do 9.12.1950, kdy nastoupil nový 
provizor.  
Byl jím P. Valentin Rafaja, dosavadní administrátor ve 
Všechovicích. Vystřídal zde P. Rudolfa Klimečka, který odešel 
do Dřevohostic. Nový provizor se narodil 10.2.1909 ve 
Fryštáku u Holešova, ordinován byl 5.7.1938. Pak byl 
kooperátorem ve Všechovicích a po odchodu vldp. děkana 
Rudolfa Jambora do pense stal se administrátorem tamtéž.  
Z nařízení Sv. otce r. 1951 vložena do litanií loretánských po 

invokaci: „Královno bez poskvrny hříchu prvotního počatá“ nová invokace „Královno 
nanebevzatá, oroduj za nás!“ 
Poněvadž za války byly kostelní zvony zkonfiskovány a ponechán jen jeden „umíráček“, 
velice se zde zvony postrádaly. Na nové zvony nebylo pomyšlení pro nedostatek mědi a 
cínu. Proto jsme pořídili silný kostelní rozhlas s ústřednou 100 W v sakristii se 4 
reproduktory na věži a zvonění jsme vysílali z gramodesek. Vysílání se osvědčilo. O 
vánocích se vysílají koledy. Poprvé se zvonění vysílalo na pouti r. 1951.  
Na podzim byl na kostelní střeše pořízen „sněžník“ a ve střeše „vikýře“. 
Na Hod Boží svatodušní 1.6.1952 byla mírová slavnost na Ploštině, při které měl kázání a 
slavnou mši sv. nejdůstojnější pan generální vikář J. Glogar za asistence okolních kněží. 
Přitom požehnal ploštinskou kapli na způsob žehnání domů (posvěcena nebyla, poněvadž 
neměla svého oltářního kamene. Svěcení odloženo na pozdější dobu). Mše svatá 
sloužena v portálu kaple. Pán generální vikář měl kázání též v Újezdě.  
Dne 20.4.1952 zasazeny k pomníku padlých 3 cypřiše. Dříve tam byla břízka. V roce 
1952 rozšířena brána na hřbitov, postaveny nové pilíře kamenné, zhotovena nová 
železná brána. Dříve byla dřevěná. Vyštětěna cesta na hřbitově k bočním kostelním 
dveřím. Odvedena okapová voda kanály až do jímky před „Vaňkovým“. Na severní straně 
kostela prozatím nebyla odvedena. Na faře zaveden vodovod a zřízena koupelna. Starší 
Darling byl k tomu již dříve přichystán předchůdcem.  
Pan farář Růčka pořídil dodatečně mramorový kříž s dřevěným korpusem, zhotovený v 
dílnách chrámového družstva. V r. 1952 byl instalován a v adorační den na Krista Krále 



26.10.1952 byl posvěcen. Kazatelem a světitelem byl dp. Leo Pospíšil, em. katecheta ve 
Val. Meziříčí. U sv. přijímání bylo: v sobotu 651, v neděli 870.  
Dne 11.1.1953 zemřel ve Vizovicích vldp. Robert Bartoš – zbožný kněz – působil v Újezdě 
od r. 1921 do r. 1930.  
V r. 1953 opraveno malované okno v kostele: sv. Antonín je celý nový, barva poněkud 
jiná. Hradila pojišťovna, neboť okno poškodila vichřice. 
V r. 1953 pořízeny nové dveře do kaplanky (byt katechetky).  
Od 8.12.1953 do 8.12.1954 vyhlášen Mariánský rok na památku stoletého výročí 
vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí P. Marie. Vzpomínali jsme po celý rok v 
modlitbách, v kázáních. V neděli IV. postní 28. března 1954 vykonali jsme slavnostní 
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci blahoslavené Panny Marie. Předcházelo hromadné 
zpovídání v sobotu za účasti cizích zpovědníků. Kazatelem dp. P. Josef Poles, kaplan ve 
Štítné. U sv. přijímání bylo v sobotu večer 870 a v neděli 796 věřících. P. Maria – 
neopouštěj svého lidu. Pro chřipkovou epidemii byl kostel uzavřen, stejně jako kina apod. 
Od 13.2.1954 do 22.2.1954. Zákaz shromažďování odvolán v pátek 19.2.1954. K 
májovým pobožnostem byla pořízena sádrová socha Immaculaty.  
V zahradě vysazena vinná réva. Pořízen nový Darling, který se pokazil. 
A.D.1955 
Před farou byla ještě jedna zahrádka farská, také soused Juříček měl před domem 
zahrádku. Obě zahrádky byly zrušeny hned brzy po válce a svah zkopán. Před nynější 
zahrádkou a kolem fary postavena kamenná opěrná zeď. Kámen dala obec, práci platil 
farní úřad. Zeď se končila právě v r. 1953, kdy přišla měna. Rámový plot pořízen v r. 
1955. V tomto roce také natřena střecha na kostele (dvakrát miniem a jednou barvou) a 
na faře.  
Na Velký pátek nebyla letos konána společná křížová cesta, ale doporučeno, aby si tento 
den každý vykonal křížovou cestu sám: od obrázku k obrázku, a pak aby každý uctil rány 
Krista Pána políbením kříže a ukončil pobožnost v Božím hrobě. Věřící vyzváni, aby každý 
přišel, kdy se mu to hodí, tak, aby se všichni vystřídali. Věřící skutečně chodili po celý 
den – buď jednotlivě nebo po skupinkách. Je to příležitost, kdy se každý sám setkává s 
Kristem na jeho křížové cestě. Je to vnitřnější, opravdovější.  

Vladimír Měřínský 
(pokračování příště) 

*** 
POKOJ A DOBRO 

IX. Vize, naděje a ideály: Boží království mezi námi 
64. Církve nabízejí nové přístupy – nebojme se jít proti větru 

 
Již desátý rok třetího tisíciletí jsme uvítali množstvím ohňostrojů, rachejtlí a přípitků. Bylo 
proneseno mnoho silných slov i frází. Též řečí hodně povzbudivých a optimistických. 
Budou lidé v roce 2010 lepší? A proč ne? V době, kdy je velikost vypuzena do minulosti, 
poslyšme tedy hlas odtud, z knihy „Unum necessarium“: Lidé buď nedovedou nebo se 
nesnaží rozlišovat cenné od bezcenného, nezbytné od ne nezbytného, užitečné od 
neužitečného a ženou se jako stádo ne kam je třeba jít, ale kam se jde; nebo se nemíní 
vzdát se toho, co se jim jednou zalíbilo, ať je to dobré nebo špatné. Šťasten, kdo v stáří 
dosáhne správných názorů, říká Platón. Jsme tedy šťastni my starci, když aspoň na 
sklonku života přicházíme s Šalamounem opět k rozumu, dáváme vale marnostem 
zbytečností a vynakládáme své síly jen na nezbytné věci tohoto i budoucího života. 
Šťastný by byl i sám stárnoucí a ke svému konci spěchající svět, kdyby už jednou po 
tolika šaškárnách všech minulých století otevřel oči a začal se vážně ohlížet po oporách 
lepšího života, které Boží dobrota dosud štědře nabízí. Jestliže  k tomu mohou přispět 
nějak naše malá napomenutí, pak se o to pokusme … (J.A. Komenský). 
Začal nový rok. Někdo si důvěřuje a spoléhá hlavně sám na sebe. Jiný jde společně se 
spolehlivým životním průvodcem. Další věří ve smysl dějin i budoucnosti tohoto lidského 
vesmíru. Někteří docela v temnotách tunelu budoucnosti nahmatali zábradlí a jejich kroky 
jsou proto rychlejší, jsou bezpečnější. V našem životě se setkáváme s různými 
překážkami, rozhodnutími; každý hledá alternativní možnosti svého uplatnění, celá 



společnost je na nelehké cestě do svobodné budoucnosti. Není to jistě cesta lehká, navíc 
je dost klikatá. Přitom nevyhnutelně musí zaznít otázka: čemu věřit, ke komu upínat 
naději? Je snadné uvěřit autoritám, je to však určitý příznak malé vyspělosti a nízkého 
sebevědomí. V autoritách hledá silnou oporu jen člověk nezralý, protože se jen těžko 
obejde bez někoho, kdo by rozhodl za něj.  
Člověku 20. století je však toto pojetí již trochu cizí. Je sice ochoten uznávat a ctít něčí 
autoritu, ale přitom stojí sám pevně na svých nohou. Dnešnímu člověku už chybí 
jakýkoliv smysl pro mesiáše a mesianismus, ba již tyto pojmy ani nezná. Existují však 
autority, které nechtějí rozhodovat za nás, naopak nás chtějí dovést k vlastnímu a 
zodpovědnému rozhodování. I když bude mnohým zatěžko si to přiznat, takové vedení 
potřebujeme. Jsme totiž bytosti dosud „nehotové“, které sice směřují k završení lidstva, 
ale cestu přitom ani dobře neznají. A ať chceme nebo nechceme, naše morálka, kultura i 
civilizace jsou již takovým vedením ovlivněny. Jsme totiž dědici svých předků, 
vychovávaných autoritou absolutní. Na jejím počátku stál před dvěma tisíciletími hlasatel 
učení zaměřeného na podmínky a zákonitosti utváření člověka. Zakladatel, od jehož 
narození se počítá začátek letopočtu. Jeho jméno je rabi Jošua. Jošua znamená v 
překladu BŮH ZACHRAŇUJE. Ten, který je, se nám nabízí jako zachránce. Jeho nabídka k 
vedení lidského svědomí ve třetím tisíciletí by měla být přijata a ne zcela zapomenuta. 
Měla by se stát vlajkovou lodí brázdící oceán křesťanského učení, kterým jsou myšlenky o 
důstojnosti každého člověka, o solidaritě a subsidiaritě, o společném dobru,  o 
spoluúčasti člověka na ekonomických procesech, v nichž může rozvíjet i svou osobnost, o 
svobodě a nezcizitelných lidských právech. Všechny tyto myšlenky jsou v harmonií se 
všeobecnou deklarací lidských práv i s odpovídajícími lidskými povinnostmi. Patří k nim 
dále sociálně odpovědné vlastnictví, svoboda podnikání a sociálně orientované tržní 
hospodářství, jemuž nechybí respekt k právu a k etickým principům. Odtud čerpáme 
inspiraci i pro tvorbu pracovních alternativ, vizí a projektů v oblasti sociálního, 
ekonomického i politického života. Odtud čerpáme inspiraci i sílu k tomu, abychom 
vyslovili jasné „ano“ a jasné „ne“ k nejrůznějším společenským jevům. Arcibiskup R. 
Marx ve svém díle Das kapital …upozorňuje na opomíjenou skutečnost, že již Adam 
Smith (1723-1790) nebyl jen autorem světoznámé knihy Bohatství národů a často 
účelově používané ideje „neviditelné ruky trhu“, nýbrž především morálním filozofem, 
který napsal neméně důležité dílo Teorie etického cítění, kde uvažoval nad zlepšením 
situace v jeho době tak početných beznadějně chudých a kladl si otázku, jak uplatnit 
západní solidární morálku v podmínkách moderní anonymní společnosti a jak dosáhnout 
toho, aby hospodářství bylo současně efektivní i eticky odpovědné. Pokoj a dobro patří, 
jak věříme, k nejniternějším přáním každého člověka. Tato přání sdílejí lidé věřící s 
nevěřícími, chudí s bohatými. Základní poselství listu je toto: Hlubinným základem 
dlouhodobé prosperity společnosti je takový stav, kdy vedoucí síly společnosti i jednotliví 
občané usilují o život ve spravedlnosti, o obecné dobro. Má-li dojít k základní shodě o 
tom, co je dobro a pokoj, je třeba vést dialog, disputaci, debatu. Demokracie je diskuse. 
Jsme unaveni z monologu hluchých. Křesťan však ví, nebo aspoň by měl vědět, že k 
tomu, aby člověk byl schopen naslouchat druhým, se musí nejprve ztišit, zastavit na 
cestě, ohlédnout se nazpět a zahlédnout svou dosavadní cestu v novém světle. Co platí o 
jednotlivcích, platí i o církvích.  
Nikoli automatismus trhu, ale politická opatření, v neposlední řadě vybojovaná 
křesťansko-sociálním hnutím, otevřela dělníkům podíl na úspěších tržně-ekonomického 
systému. Komunistické, centrálně plánované hospodářství je naproti tomu zcela 
neefektivní, protože ničí svobodu, a tím důstojnost člověka. Není však znám žádný 
historický příklad, že by zcela svobodné tržní hospodářství bez státní regulace a zásahů 
někde ve světě přispívalo ke zlepšení postavení chudých. Příkopy mezi Církví a 
hospodářstvím se budou prohlubovat, bude-li se do budoucna prosazovat odklon od 
ordoliberalismu (= řízeného liberalismu) a od sociálně spravedlivého vyrovnání směrem 
ke starému kapitalismu. Nezapomeňme! V Německu jen v letech 2005 – 2007 vzrostl 
počet těch nejchudších u „stolu chudých“ z 500 tisíc na 700 tisíc, tedy o hrozivých 40%. 
Alarmující je skutečnost, že jsou znevýhodňovány rodiny s větším počtem dětí. Malá 
porodnost, stárnutí společnosti se všemi následky. Ve Francii 150 000 dětí nedokončí ani 
základní školní docházku. Zánik milionů pracovních míst v rozvinutých ekonomikách v 



souvislosti s ekonomickou globalizací je hrozivý. Třeba překonat formy vylučování ze 
společnosti. Opuštění systému sociálně tržní ekonomiky by bylo krokem zpět.  
Sv. Augustin už ve 4. století napsal: „Čím jiným jsou říše, kterým chybí spravedlnost než 
velkými loupežnými tlupami?“ (De Civitate Dei, IV, 4). Spravedlnost, ukazuje se, je 
produktem křesťansko-západní kultury. Cituji: „Jsme křesťansko-západní civilizace. Ani 
agnosticky založený humanista nemůže popřít, že jeho humanistické hodnoty nejsou 
ničím jiným než sekularizovanými hodnotami židovské a křesťanské tradice. Osvícenská a 
humanistická filosofie našla způsoby, jak tyto hodnoty zdůvodnit bez vztahu k božskému 
zákonodárci. Ale tyto hodnoty neobjevila, nýbrž je přejala z křesťansko-západní kultury. 
Varuje před politickým zneužíváním pojmu spravedlnosti a odsuzuje subjekty, které 
vydělávají na chudobě těch nejchudších.  
 

/Vl. Měřínský/ 

*** 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 

 
Letos jsem šel jako vedoucí skupinky pro Tříkrálovou sbírku snad počtvrté, ale 
popravdě...jako vždy rád. Je to bohulibá činnost, která nejen pomáhá těm, pro které je 
výtěžek sbírky určen, ale zároveň obdarovává i ty, kteří darují. Toto vyrovnání „výdajů“ 
materiálních a „zisků“ duchovních se děje v rozměru dobra, které v sobě každý nese. 
Štědrost a cestu tří mudrců, kteří nešetřili ani úsilím ani dary pro nově narozeného Krále, 
připomíná cesta tříkrálových koledníčků jen symbolicky, ale i my si můžeme představit, 
že přes nesnáze s ledem pod nohami nebo mrazem nebo sněžením (mudrci od východu 
měli spíše opačné starosti) – tyto nesnáze jsou ale odměněny lidskou štědrostí a 
dobrotou. Obdarování lidí nápisem na dům K + M + B + 2010, napsaným posvěcenou 
křídou a zpěvem malých koledníků nese po Vánocích jedno velké přání: Kristus ať žehná 
tomu domu, všem jeho oby-vatelům, ať při nich stojí po celý rok ve všech chvílích 
pohody, ať jim dává sílu v zármutku, ale vždy aby se na něho spolehli, protože je Naděje. 
Tuto naději zase oni dále svým finančním darem zprostředkovávají pro více potřebné lidi 
nejen u nás, ale podle potřeby i v jiných částech světa.   
Ať nás všechny, kteří přispíváme na dobrou věc, naplní nově narozený král nadějí, že i 
přes těžkosti, které třeba na nás tento rok přijdou, je vždy s námi a neopustí nás. Všem 
dárcům velké „Pán Bůh zaplať“ a díky všem, kdo se do sbírky zapojují jako koledníci a 
vedoucí skupin.   

         --vk— 

 



POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠÍ FARNOSTI  
 
      Postní doba nás vybízí k usebranosti a k připomenutí, že jsme „prach, a v prach se 
obrátíme“... 
      K tomu nám kromě soukromých modliteb a účasti na mších svatých, slouží v postní 
době i prožívání posledních okamžiků Kristova života při pobožnostech křížové cesty. 
      Jak se již stalo tradicí v naší farnosti, jednotlivé postní neděle jsou tématicky 
věnovány křížové cesty jednotlivým skupinám farníků.  
 
1. neděle postní,   21.02.- křížová cesta seniorů 
2.    neděle postní,   28.02.- křížová cesta žen z  modlitebního společenství matek 
3. neděle postní,     7.03.- křížová cesta prvokomunikantů 
4. neděle postní,   14.03.- křížová cesta manželů 
5. neděle postní,   21.03.- křížová cesta ministrantů a scholy 
6.    Květná neděle, 28.03.- společná pobožnost křížové cesty přírodou ke kapli  
 ve Vysokém Poli 
 
     Každý máme kolem sebe někoho, za koho a s kým je dobré se modlit. Kolik hodin 
prosedíme u televize, u počítače, nebo jen tak? Najděme si jednu hodinu za týden a 
raději ji  obětujme tomu, koho máme rádi – pro povzbuzení, pro posílení víry, pro Krista! 
 

*** 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB – ÚNOR 2010  
– FARNOST ÚJEZD 

 
 
1. února : Pondělí 
Ferie 

 
15.20  Új.: 

 
Za Marii a Karla Sukupovy, syna Františka, rodiče Jakubkovy, živou a 
+ rodinu 
 

 
2. února : Úterý 
SvátekUvedení Páně 
do chrámu  

 
15.20  Új.:  
17.00  Dr.: 

 
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání 
Za Emílii Častulíkovu, rodiče a sourozence 
 

 
3. února : Středa 
Sv. Blažeje, biskupa  
a  mučedníka 
 

 
15.20  Új.:  
 
17.30  Sl.: 

 
Za + rodiče a prarodiče Kráčalíkovy, Mozgvovy a jejich děti 

4. února : Čtvrtek 
Ferie 

15.20  Új.:  
17.00  Dr.: 

 
Za Karla Bodláka, rodiče, rodiče Poláchovy, dvě sestry, bratra a dar 
zdraví pro živou rodinu 

 
5. února : Pátek 
Sv. Agaty, panny  
a mučednice 

 
15.20  Új.:  
 
17.30  Sl.: 

 
Za Zdeňka Šafaříka, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran  
a jejich děti 

 
6. února : Sobota 
Sv.  Pavla Mikiho a 
druhů,muč. 

 
  6.30  Új.:  
16.00  Lo.: 

 
Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče Drgovy a Kořenkovy 
Za duše v očistci rodiny Vlčkové a Pekárkové 
 

 
 
7. února : Neděle 
5. neděle v mezidobí 

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

 
Za Františka Machů (nedožitých 100 let), manželku, dceru a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za + Ludmilu a Antonína Belžíkovy a jejich rodiče 
Za farníky (sv. křest) 
Za + rodinu Stružkovu, Velískovu, duše v očistci, ochranu a pomoc 
Boží pro živou rodinu 

8. února : Pondělí 
Ferie 

15.20  Új.:  Za + rodiče Hýblovy, syna Petra, dceru Marii a Boží požehnání pro 
celou rodinu 

 
 
9. února : Úterý 

 
15.20  Új.:  
 

 
Za + rodinu Šimákovu, Kubíčkovu, Andrýsovu, Macíkovu, Tománkovu 
a Boží požehnání pro živé rodiny  



Ferie 17.00  Dr.:  Za rodiče Struškovy, dítko, dceru, zetě, vnučku a Boží ochranu pro 
živou rodinu 

10. února : Středa 
Sv. Scholastiky, panny 

15.20  Új.:  
 
17.30  Sl.:  

Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání  
pro živou rodinu 
Za + Jaroslava Matulíka, Františku, rodiče a ochranu Boží pro živou 
rodinu 

11. února : Čtvrtek 
Panny Marie Lurdské 

15.20  Új.:  
17.00  Dr.: 

Za Josefa Ďulíka a rodiče Drgovy 
Za živou a + rodinu Václavíkovu a dar víry 

 
12. února : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.:  
 
 
17.30  Sl.:  

Za + Františka Pavelku, + bratra, + rodiče Pavelkovy, jejich + vnuka 
Rostislava, duše v očistci a Boži ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Gjondlovy, Emílii Raškovu, živou a + rodinu Gjondlovu, 
Hlavoňovu a duše v očistci 

 
13. února : Sobota 
Sobotní památka P M  

 
  6.30  Új.:  
16.00  Lo.:  

 
Za farníky 
Za + Oldřicha Doležela, bratra, dvoje rodiče a duše v očistci 

 
 
14. února : Neděle 
6. neděle v mezidobí 
Úmrtí sv. Cyrila v Římě 

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

 
Za + Františku a Františka Rošťanské, rodiče Kamenčákovy a jejich 
děti 
Za + Františka Machů (výroční mše svatá) 
Za + Josefa Polčáka, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu Boží pro 
živou rodinu 
Za + Emilii Častulíkovu, její rodiče, rodinu Šulákovu, Častulíkovu a 
ochranu Boží pro živou rodinu 

15. února : Pondělí 
Ferie  

15.20  Új.:  Za živou a + rodinu Kostkovu, Hověžákovu, Chromčákovu a Vojtěcha 
Kořenka 

 
16. února :  Úterý  
Ferie 

15.20  Új.:  
 
 
17.00  Dr.:  

Za + Františka Frýželku, vnučku Janičku, + rodiče Frýželkovy, dar 
zdraví, Boží ochranu a dary Ducha svatého pro živé rodiny 
Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče, sourozence, zetě, duše 
v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny 

17. února : Středa 
POPELEČNÍ STŘEDA 
Začátek postní doby 
Den přísného postu 
Sv. Alexia a druhů 

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

 
Za + Josefa Hlavičku, jeho otce Rudolfa, duše v očistci  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za rodiče Manišovy, dva syny, snachu, vnučku, tři zetě, duše v očistci 
a živou rodinu 
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy a syna Aloise 

 
18. února : Čtvrtek 
Ferie 

15.20  Új.:  
 
17.00  Dr.: 

Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci, 
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Josefa Ovesného, syna, pomoc a ochranu Boží  
pro živou rodinu 

 
19. února : Pátek 
Ferie 

15.00  Új.:  
 
17.00  Sl.:  

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, dar zdraví pro 
živou rodinu a duše v očistci 
Za dvoje + rodiče Váňovy, vnuka, duše v očistci a pomoc Boží pro 
živou rodinu 
 

 
20. února : Sobota 
Ferie  

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.: 

Za + Jaromíra Kostku (u příležitosti nedožitých 40-ti let), jeho rodiče 
a dar zdraví pro živou rodinu 
Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

 
 
21. února : Neděle 
1. neděle postní 

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

Za + Annu Kozubíkovu, jejího manžela, dceru Ludmilu 
a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Miloslava Fiodora (3. výročí úmrtí), rodiče z obou stran a duše v 
očistci, na které nikdo nepamatuje 
Za + Vladimíra Pochylého a manželku Ludmilu 
Za živé a + občany Drnovic 

  22. února : Pondělí 
Svátek Stolce  
sv. Petra 

15.20  Új.:  
 
  

Za + Marii Belžíkovu, Irenu Petrů, rodiče z obou stran, dva + vnuky, 
dar zdraví, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu 

23. února : Úterý 
Ferie 

15.20  Új.:  
 
17.00  Dr.:  

Za + rodiče Kozubíkovy, jejich + syna, + Františku Kozubíkovu a 
duše v očistci 
Za živou a + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu a duše v očistci, na které 
nikdo nepamatuje 

 
24. února : Středa 
Ferie  

15.20  Új.: 
 
17.30  Sl.:  

Za + Jiřího a Jana Machů, jejich manželky, dceru Annu, jejich rodiče 
a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za Josefa Bližňáka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie  
pro živou rodinu 

 
 
25. února : Čtvrtek 
Ferie 

15.20  Új.:  
 
17.00  Dr.:  

Za + rodiče Josefa a Josefku Machů, bratra Miroslava, duše v očistci, 
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za Marii a Aloise Opravilovy, Ludmilu Opravilovu, Bohuslava Šustka, 
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

 15.00  Új.:  Za + Annu Černobilovu, + sourozence, rodiče, + rodinu 



26. února : Pátek 
Ferie 

 
17.00  Sl.:  

a duše v očistci 
Za + Irenu Kozubíkovu, + příbuzenstvo a Boží požehnání  
pro živou rodinu 

27. března : Sobota 
Sv. Perpetuy a Felicity, 
mučednic 

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.:  

Za + rodiče Čechovy, + Vladimíra Čevelu, jejich  
+ sourozence a živou rodinu 
Za rodiče Trčkovy, dva vnuky, vnučku a Boží pomoc  
pro živou rodinu 

 
 
28. února: Neděle 
2. neděle postní 

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

Za + Marii a Jana Barcůcha, syna Stanislava a dva vnuky   
Za + Stanislava a Marii Petrů a živou rodinu (výročí) 
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života; za + manžela, rodiče z 
obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran, snachu, švagrové, 
sourozence, + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB – ÚNOR 2010  

– FARNOST HORNÍ LHOTA 
 

1. února : Pondělí 
Ferie 

17.30  Sehradice: Za živé i + přátele a dobrodince, dar živé víry v 
našich rodinách a v našem národě 
 

2. února : Úterý 
Uvedení Páně  
do chrámu  

 
17.30   

 
Mše sv. se žehnáním svící 

4. února : Čtvrtek 
Ferie 

16.00   Za + rodiče Petrů, duše v očistci, dar zdraví  
a Boží požehnání pro rodinu Maňasovu 

5. února : Pátek 
Sv. Agaty 

 
17.45 

 
Mše sv. s adorací 

6. února : Sobota 
Sv. Pavla Mikiho  
a druhů, muč. 

 
17.45   

 
Za členy živého růžence 

 
7. února : Neděle 
5. neděle v mezidobí 

 
  6.55   
 
  9.30   

 
Za + rodinu Ambrůzovu, Váňovu, dobrý úmysl, duše v očistci a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Františka Žáčka, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu 
pro celou rodinu  

 
10. února : Středa 
Sv. Scholastiky, 
Adorační den  

 
17.30 

 
Za + Františka a Marii Poláchovy, duše v očistci,  
živou a + rodinu 

11. února : Čtvrtek 
Panny Marie Lurdské 

16.00   Na dobrý úmysl 

 
13. února : Sobota 
Sobotní památka P M  

 
17.45   

 
Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu  
pro živou rodinu 

 
14. února : Neděle 
6. neděle v mezidobí 
Úmrtí sv. Cyrila v Římě 

 
  6.55   
 
  9.30 

 
Za + Františka Mikulce, bratra, rodiče, dar zdraví a ochranu Boží 
pro celou živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 
 

 
15. února : Pondělí 
Ferie  

 
  17.30 

 
Sehradice: Za dar zdraví a ochranu Bož pro celou rodinu a 
poděkování za přijatá dobrodiní 
 

17. února : Středa 
POPELEČNÍ STŘEDA 
Sv. Alexia a druhů 

 
  7.00   
16.00 

 
 

Za + Františka a Marii Masařovy, jejich rodiče a Boží ochranu pro 
živou rodinu 

 
18. února : Čtvrtek 
Ferie 

 
16.00   

 
Za + Josefa a Marii Dobešovy a duše v očistci 

20. února : Sobota 
Ferie  

17.45   Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea,  
za + manžela s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

 
21. února : Neděle 
1. neděle postní 

 
  6.55   
  9.30   

 
Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, živou a + rodinu 
Na poděkování za 55 let společného života, za dar víry, zdraví  
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 



25. února : Čtvrtek 
Ferie 

 
16.00   

 
Za Antonína a Marii Máčalovy, Josefa a Bohumilu Dorničákovy  
a duše v očistci 

27. února : Sobota 
Ferie 
Sv. Perpetuy a Felicity, 
mučednic 

 
17.45   

 
Za + rodiče Latinákovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou 
rodinu 

 
 
28. února: Neděle 
2. neděle postní 

 
  6.55   
 

  9.30   

 
Za + Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci, ochranu  
a pomoc Boží pro živé rodiny 
Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dvoje rodiče, duše v očistci, 
živou  
a + rodinu 
 

 

*** 

ZPRÁVY A INFORMACE 
 

Biblická odpoledne. Biblické hodiny v dolním sále farní budovy v Újezdě budou vždy v 
sobotu od 14.00 do 16.00 hodin v tyto dny: 6. února, 20. února a 20. března 2010. Vede 

P. Tomáš Káňa. 
*** 

Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání našeho děkanátu se letos uskuteční v 
sobotu 13. března na Velehradě. Prosím, abyste si dopředu naplánovali volno na toto 

sobotní odpoledne a pouti se se svými rodinami zúčastnili. 
*** 

Kancionál a jeho nové písně. V sobotu 13. března se uskuteční v Olomouci setkání 
varhaníků, vedoucích schol a zájemců o liturgický zpěv s nácvikem nových písní z 

kancionálu. Podrobnosti na vývěsce. 
*** 

Výběrové řízení na ředitele/ku Stojanova gymnázia na Velehradě, ředitele/ku Mateřské 
školy sv. Josefa v Kojetíně a ředitele/ku Církevní mateřské školy v Přerově vypisuje 

Arcibiskupství olomoucké. Podrobnosti na faře.  
*** 

Přihlášky do kněžského semináře se letos podávají do 31. března 2010 prostřednictvím 
duchovního správce. Zájemcům mohou posloužit tyto stránky: 

  www.knezskyseminar.cz 
nebo: www.hledampovolani.cz 

*** 
Bohatá nabídka duchovních cvičení na Velehradě, v Kolíně, ve Štípě, v Českém Těšíně a 

na Svatém Hostýně. Podrobnosti je možné získat na faře, nebo příležitostně na 
nástěnkách 

*** 
Poděkování. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci „živého 
betléma o vánocích a na tech-nickém zajištění vystoupení cimbálové muziky Hradišťan v 
újezdské farnosti. Více v březnovém ŽF. 

*** 
Povinné sbírky, které musejí všechny farnosti během roku 2010 vykonat na cizí účely: 

21. února:  Haléř sv. Petra 
3. dubna: Dary na Boží hrob 

4. dubna: Sbírka na Kněž. seminář 
23. dubna: Na církevní školství 

4. října:  Sbírka na misie 
14. listopadu: Sbírka na Charitu 

*** 
Brněnské bioetické dny s názvem Rodina, technologie a etika se uskuteční ve dnech 23. 
až 25. dubna 2010 v Brně. podrobnosti na nástěnce. 
 



SKUPINY ÚKLIDU 
V kostelích újezdské farnosti 

v měsíci únoru 2010: 
 

Datum: Újezd : Drnovice :   Slopné : 
6.2.:   9. 8. 9. 
13.2.: 10. 9. 10. 
20.2.: 11. 10. 11. 
27.2.: 12. 11. 12. 
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