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Pán můj
a Bůh můj…
Protože
jsi mne viděl, Tomáši,
uvěřil jsi.
Blahoslavení,
kteří neviděli
a přece uvěřili.
Jan 20,29-9

Ty sice Boha dosud nevidíš, ale láskou k bližnímu dosahuješ toho, abys ho
viděl. Láskou k bližnímu si očišťuješ oko, aby mohlo vidět Boha. Jestliže
nemiluješ bratra, kterého vidíš, jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš? – říká
jasně svatý Jan.
Nuže, říká se ti: Miluj boha. Namítneš-li mi: Ukaž mi toho, koho mám milovat,
co jiného ti na to odpovím, než to, co řekl sám sv. Jan: „Boha nikdo nikdy
neviděl!“ Aby ses však nedomníval, že je pro tebe úplně nemožné vidět Boha,
říká: Bůh je láska; a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu. Miluj tedy bližního a
uvažuj v srdci, odkud se ta láska k bližnímu vzala.
A tehdy spatříš Boha, jak jen je to možné.
Sv. Augustin
Požehnané velikonoce, radost z Kristova zmrtvýchvstání,
které nám přineslo spásu
Všem farníkům vyprošuje
P. Jan a P. Tomáš

***

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 trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství
překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.
Úmysl misijní: Aby Duch Svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž
by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
Úmysl národní: Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a
přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.
Úmysl farní: Aby letošní velikonoce zanechaly v každém z nás trvalé vědomí veliké Boží
lásky.

***
Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry
jsme skrze svátost křtu
v měsíci březnu 2010 přijali:
Kamilu Drgovou - Újezd
Richarda Maria Kolaříka - Slopné
***
V měsíci březnu 2010
odešli na věčnost z našich farností:
6. března:
Stanislav Hustý - 42 let
Horní Lhota 129
20. března:
Bohumil Roubalík - 53 let
Sehradice 147
20. března:
Radek Fiodor - 47 let
Slopné 58
22. března:
Marie Váňová - 87 let
Loučka - DD
26. března:
Marie Žáčková - 80 let
Horní Lhota 123

***

POSELSTVÍ PANNY MARIE
Nejnovější poselství
Poselství z 25. února 2010
„Drahé děti!
V tomto milostiplném čase, kdy se i příroda připravuje vydat ty nejkrásnější barvy v roce,
vás já vyzývám, dítka, otevřete svá srdce Bohu Stvořiteli, aby vás On proměnil a utvářel
podle svého obrazu, aby se tak všechno dobro, které usnulo ve vašem srdci, probudilo k
novému životu a k touze po věčnosti.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“
Připravila Eva Hořáková

***
SVOBODA
Svoboda patří podstatně k identitě člověka. Člověk je stvořen jako tvor svobodný.
Uvědomuji si to proto, že Bůh dal člověku svobodu, a to takovou, že se člověk dokonce
může rozhodnout i proti němu. Přestože Bůh je tvůrce a zákonodárce, člověk je stvořen
tak, že má svobodu říci i Božímu přikázání a Bohu své „ne“. Pokud lidé tuto svobodu
člověka, která patří k jeho základu, omezují, ničí člověka v jeho podstatě.
Za totality jsme byli všichni včetně církve vyloučení z účasti na věcech veřejných,
protože vše bylo nadiktováno „stranou a vládou“ a přicházelo shora. Dnešní svoboda je
obrovskou šancí, která patří zásadně člověku. Sama ještě nic neřeší, ale je to prostor, ve
kterém se člověk se může uplatnit a rozvinout. Po pádu komunismu jsme si možná
mysleli, že svoboda všechno vyřeší. Ale ona je pouhým prostorem a řešení zůstává na
nás, pokud svobodu používáme správným způsobem. Co to znamená? Znamená to, že
svoboda vyžaduje také zodpovědnost. Princip není v tom, že si mohu dělat, co chci,
protože svoboda není anarchie. Svobodu má každý z nás a tyto jednotlivé svobody na
sebe narážejí. Moje svoboda nesmí přesáhnout hranice, kde začíná svoboda druhého.
Jednotlivé svobody je nutno zharmonizovat a já musím druhého respektovat.
Kdybych žil na ostrově jako Robinson, jsem absolutně svobodný a mohu si dělat, co
chci, aniž bych se musel na někoho ohlížet. A přece, i tam… Moje svoboda je omezena
zákony, které jsou dány. Člověk není tvůrce všeobecných zákonů, které platí v Evropě
stejně jako v Americe a Austrálii, tedy zákonů přírodních a duchovních. Každý člověk si
musí uvědomovat, že i kdyby žil sám na ostrově jako Robinson, je těmto zákonům
podřízen: Kdyby byl například tento ostrov veliký a jeho obyvatel měl třeba motorku,
není svobodný do té míry, že může vjet rychlostí sto osmdesát kilometrů do zatáčky.
Když nerespektuje zákon odstředivé síly, znamená to pro něj smrt.
Tady vidíte, že jsme podrobeni zákonům, které si člověk sám nedává. Ukazuje to
tedy, že naše svoboda není absolutní a neomezená. Je omezená jednak svobodou
druhých, jednak obecně platnými zákony a principy.
Řekl jsem, že svoboda je zodpovědnost. My jsme zodpovědní také jeden za druhého,
protože člověk je stvořen jako tvor společenský, jak říkal už Aristoteles. Znamená to, že
nemůže žít sám, ale potřebuje druhého. Nejsme stvoření k tomu, aby každý z nás žil sám
na nějakém ostrově – jsme stvořeni jeden pro druhého, například muž a žena. Aby vůbec
život pokračoval, je zapotřebí společenství dvou. Není dobré, aby člověk žil sám, jak zní
slova Bible.
Svoboda je tedy prostor, kde každý rozvíjí svou identitu, a to ve společenství, to
znamená pro druhého. Člověk totiž potřebuje být pro druhého. Člověk potřebuje, aby ho
někdo potřeboval. Svoboda má tedy tyto souvislosti a je to, jak vidíte, propojené:
svoboda a Bůh nejdou proti sobě, ale patří k sobě. Máme svobodu rozhodnout se pro
dobro. Svoboda je vždy pro něco, ne od něčeho ani od Boha a jeho zákonů.
Podle kardinála Miloslava Vlka – Úvahy o životě a smrti. Zpracoval Václav Ulrich

***

Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Valentina Rafaje
faráře v Újezdě v letech 1950 – 1959
Počátkem nového školního roku 1956 – 57 byla v Újezdě 19.8. t. r. slavnostně
otevřena nová, moderní a krásná základní škola. Tehdy školu navštěvovalo kolem 600
dětí od Drnovic po Sehradice. Rodiny byly početné, třídy plné, o žáky nebyla nouze.
Poněkud odlišná byla, jak zaznamenávají naši historici V. Vaško, Karel Kaplan, Vojtěch
Vlček, J. Fiala atd., situace ve vztahu režimu v poválečném období ke katolické církvi, o
jeho pokusu podřídit si ji a učinit z ní poslušnou církev „národní“. Tážeme se právem,
proč na jedné straně taková zášť k věřícím a proč na druhé straně nemůže být ideologie
socialismu v Leninově pojetí akceptovatelná křesťany. V této souvislosti se musel V.
Vaško zabývat i působením sovětských bezpečnostních poradců a vlivem, který na dění u
nás měl sovětský antisemitismus a Stalinova špionomanie. To vše totiž zásadním
způsobem stálo v pozadí organizace a činnosti StB, prokuratury, soudnictví a konečně
vedoucí síly a společnosti KSČ. Naši novodobí vyznavači a martyrologové jako Gojdič,
Hopko, Schelingová trpěli s vědomím – „Kdo by nás mohl rozdělit od lásky Kristovy?
Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo
zabití? Ale v tom ve všem skvěle zvítězíme skrze toho, který si nás zamiloval“ /Řím 8,
35,37/ Proč taková zášť? Proč se pohané bouří, proč národy strojí marné plány? Proč
pozdvihují se pozemští králové a vladaři se spolu umlouvají proti Hospodinu a jeho
Pomazanému? Ježíš dokonce říká, že tomu tak bude vždycky: Budou vás mučit, zabíjet, u
všech národů budete pro mé jméno v nenávisti. /Mt 24,9/.
Prožili jsme to za nacistů a ještě víc za komunistů. Dvě rozdílné ideologie, obě
totalitární, nesnášející vedle sebe nic, co by mohlo zpochybnit jejich autoritu a oslabit
jejich moc. K základu marxisticko-leninské ideologie patří navíc bojovný ateizmus. Tak se
nedivme jejich boji proti všemu duchovnímu, proti náboženství v jakékoliv podobě. Ve
střetu dvou tak rozdílných kultur, jako je naše židovsko-křesťanská, spočívající na víře v
Boha a člověka stvořeného k jeho obrazu, a jejich, popírající Boha a chápající člověka jen
v jeho materiální dimenzi, tomu ani nemohlo být jinak. Zatímco se my, židé a křesťané
opíráme o Desatero, jejich praxe byla v rozporu s ním. Místo víry v Boha vynucovaná víra
v jednu „vševědoucí, vševidoucí a všemohoucí“ Stranu. Místo Pomni, abys den sváteční
světil znesvěcení nedělí s svátků a jejich nahrazení třeba Dnem VŘSR atd. Příkaz cti otce
svého a matku svou – zásahy do práva rodičů na výchovu svých dětí. Ovoce této
rozdvojenosti – lež, chytračení, odpor k autoritě, ať je jakákoliv, sklízíme dodnes. Biblické
nezabiješ – místo toho byli jsme svědky justičních vražd, týrání lidí ve věznicích, střelby
na hranicích. Nepokradeš – ožebračení, vyhnání, znárodnění, kolektivizace, konfiskace
atd. Nepromluvíš křivého svědectví – udavačství, spolupráce s StB, Nepožádáš manželky
bližního svého – uznávány jen sňatky na úřadě. Proč to vše. Viděli mezi křesťanskými
církvemi a právě v katolické církvi svého největšího nepřítele. Byla nejpočetnější, papež –
hlava v Římě, církevní funkcionář dávající přednost poslušnosti kanonickému právu (ten
neuznávali) stává se zrádcem. Církev nikdy neuznala legitimitu Února.
Za této situace zde působí věrný služebník Kristův – P. V. Rafaja. Poznamenává, že v
roce 1957 byla natřena věž a to jednou miniem a dvakrát barvou. Kdežto střecha byla
natřena v r. 1955 a to dvakrát miniem a jednou barvou.
A.D. 1957
Hospodářské budovy, stodola, kůlny se táhly od severu k jihu přes celý dvůr. Na jižní
straně zdi i střecha se rozpadaly. Proto jižní část byla rozbořena, ostatní střecha
poopravena, také vrata do kůlny pro pohřební vůz zpravena. Před sklepem byla zděná
předsíň, ta se rozpadla. Byla nyní odklizena a postavena dřevěná. Ze zbývajícího
materiálu (ze zbořené) hospodářské kůlny byla postavena nová dřevárka hned u fary.
Byla vyštětěna též cesta od brány ke garáži a na vytočení auta také kousek ke stodole.
Jak ukazují obrázky na minulé straně též natřena věž.
A.D. 1958
Byl pozlacen sváteční kalich z r. 1879. Opravena a natřena okna na faře a v r. 1959
znovu omítnuta. Starý kostelní rozhlas byl opraven, reproduktory znovu lépe umístěny a
dva nové koupeny. Pořízeny nové schody ke kazatelně. Staré šly rovno na kazatelnu a

měly pro svoji přímost prudké stoupání. Odtok z vodní kaple ve Vys. Poli byl upraven
podle návrhu stavitele Hlavenky ze Slopného. Dříve pramen volně vytékal ven, terén
nebyl vůbec upraven. Nyní postavena ozdobná zeď s křížkem. Na úhradu přispěli všichni
farníci, udělalo se též dosti práce zdarma, o provedení se starala obětavě pí Anastázie
Janků. Do výklenku jsme plánovali dáti plastiku z kamene P. Marii Vysockou, jak je na
mariánském oltáři v Újezdě. Plastiku měl dodat akademický sochař Pelikán. Pro
nedostatek peněz odloženo.
Dne 9.10.1958 zemřel Svatý otec Pius XII. Nekrolog: Ordo Divinorum. 28.10.1958 zvolen
nový kormidelník lodičky Petrovy Giusepe Angelo Roncalli, který přijal jméno Jan XXIII.
Svatého otce Jana – Bože chraň a opatruj! Vide: Ordo Divinorum.
A.D. 1959
Pro chřipkovou epidemii byl vydán zákaz všech shromáždění, byl také uzavřen kostel od
26.3. do 31.3. inc. Poněvadž nemocnost chřipkou se příznivě vyvíjela, byl zákaz
shromažďování odvolán nejprve na 29.3. o 5. hod. ráno a pak na Bílou sobotu o 12. hod.
v poledne. Takže obřady Bílé soboty se již konaly za plné účasti věřících.
Mgr. Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

***
MYŠLENKY A POSTŘEHY
Pastorační zkušenosti znají tří druhy farníků:
1. věřící – počet malý, příklad velký
2. váhaví – počet velký, příklad malý
3. vyhaslí – počet neznámý, příklad nulový

***
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY V HORNÍ LHOTĚ
22. BŘEZNA 2010
Přítomni: P. Můčka J., Malota M., Ulrich V., Malota R., Řeháková E., Masař J., Masař L.,
Šenovská J., Šenovský J., Šenovský Z., Kuželová M., Kovaříková B., Kovář M., Masařová
J., Martincová M., Šimonů M., Plášek M., Kutáčková A.
Nepřítomni: P. Káňa T., Plášek J., Navrátilová Z., Šenovská L.
Z jednání farní rady:
1. Zahájení pokračujících prací na stavbě kostela Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě
- organizaci stavebních prací bude nadále koordinovat P. Můčka společně se zástupci
Dolní Lhoty.
2. Plán přípravy a organizace velikonočních obřadů. Kladně byly hodnoceny pobožnosti
"křížové cesty" ve farním kostele v době postní, které probíhaly každou neděli v 17,30
hod. Farníci tyto pobožnosti navštěvovali v poměrně hojném počtu a byly tak důstojnou
vzpomínkou na utrpení našeho Pána Ježíše Krista a dobrou přípravou na Velikonoce.
3. Zhodnocení účasti na děkanátní pouti na Velehradě za obnovu rodin a nová kněžská a
řeholní povolání - poděkování patří všem, kteří se zúčastnili 13. 3. 2010 setkání s otcem
arcibiskupem Janem při společných modlitbách, kde jsme vyprošovali požehnání naším
rodinám a celé naší farnosti. Věřící se sešli v hojném počtu a věříme, že další roky se
ponesou ve stejném duchu, že bude stále přibývat těch, kteří přijmou toto pozvání.
4. Příprava slavnosti "Prvního svatého příjímání" pro děti z naší farnosti a slavnosti
"Božího těla". Po velmi dobré zkušenosti z minulého roku budou tyto dvě slavnosti
probíhat společně, a to v neděli 6. 6. 2010 v 9,30 hodin. Prosíme všechny, kteří mají
zájem o dění ve farnosti o pomoc při organizaci této společné akce. Jedná s o pomoc
fyzickou (příprava jednotlivých oltářů, místa před kostelem, kde se bude slavit mše
svatá, ale také občerstvení pro všechny zúčastněné), ale i duchovní (důstojnou službu při
samotných obřadech - akolyti, schola, ministranti aj.). Prosíme však také všechny členy

našeho farního společenství, aby této akci, ale hlavně našim prvokomunikantům a jejich
rodinám vyprošovali ve svých motlitbách Boží požehnání a hojnost darů Ducha svatého.
5. Pronájem bytu na faře - zvažuje se možnost obsazení bytových prostor na faře v Horní
Lhotě, nejlépe knězem v penzi.
6. Finanční záležitosti – provozní náklady farního domu, pronájem farního pozemku
(sluneční elektrárna) aj.
zapsala: Eva Řeháková

***
POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU
– FARNOST HORNÍ LHOTA
1.dubna : Čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK
2. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
3. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA
4. dubna : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
5. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční
8. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
10. dubna : Sobota
Sobota velikonoční
11. dubna : Neděle
2. neděle velikonoční
12. dubna : Pondělí
Ferie
15. dubna : Čtvrtek
Ferie
17. dubna : Sobota
Ferie

17.30

Za Františka Žáčka, syna Milana, víru, naději a lásku v naší
rodině

15.30

Obřady Velkého Pátku

20.00

Za členy živého růžence

6.55
9.30
6.55
9.30
16.00
17.45
6.55
9.30
17.30

16.00
17.45
6.55

18. dubna : Neděle
3. neděle velikonoční
22. dubna : Čtvrtek
Ferie
24. dubna : Sobota
Sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Neděle
4. neděle velikonoční
Den modliteb
za povolání
k duchovnímu stavu
Sv. Marka, evangelisty
26. dubna : Pondělí
Ferie
29. dubna : Čtvrtek
Svátek sv. Kateřiny
Sienské

9.30
16.00
17.45

6.55
9.30

Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu Váňovu,
manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Stanislava Pastyříka, syna, rodiče Pastyříkovy, Černochovy,
jejich čtyři děti a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna Václava, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za + Marii Kozubíkovu, syna, + rodiče Kozubíkovy, Januškovy,
duše v očistci, živou a + rodinu
Za + rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a Boží ochranu pro
celou rodinu
Za + rodinu Berčíkovu, Tomanovu a celou živou rodinu
Za Josefa Pavelku, vnuka, rodiče z obou stran a pomoc Boží
pro celou rodinu
Sehradice: Za + rodiče Šimonů, dceru Helenu, syna Jiřího,
vnuka Jiřího, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu a duše
v očistci.
Za Oldřicha Ambrůze, osm sourozenců, rodiče z obou stran,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Boráňovi, syna, duše v očistci a živou rodinu
Za + Františka a Marii Ulrichovy, jejich rodiče, sourozence,
celou živou a + rodinu
Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, celou živou
a + rodinu
Za rodinu Koldůškovu, Hurtovu, duše v očistci a ochranu Boží
pro celou živou rodinu
Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, dva syny, dva zetě, dar
zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 25 let manželství,
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro děti a celou rodinu
Za farníky (sv. křest)

16.00

Za + Libuši Fiedorovu, její rodiče, bratra, celou + rodinu a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

17.30

Za Štefana Manducha, živou a + rodinu Manduchovu
a Novosadovu

***

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY V ÚJEZDĚ
DNE 31. BŘEZNA 2010
V pondělí 31. března 2010 v 17.30 hodin uskutečnilo se v dolním sále na faře zasedání
pastorační rady újezdské farnosti. Na programu jednání byla příprava důstojného
průběhu všech bohoslužeb Svatého třídení a Hodu Božího velikonočního. Byly rozděleny
služby lektorů v tyto dny, zvláště o velikonoční vigilii na Bílou sobotu.
Dalším tématem byla diskuse ohledně výzdoby farního kostela v Újezdě, jelikož paní,
které se o výzdobu dosud staraly, nemohou ji dobudoucna ze zdravotních důvodů
vykonávat. Bylo dohodnuto, že se o velikonočních svátcích osloví věřící v kostele v
Újezdě s prosbou, aby se přihlásili ženy (i muži), kteří by byli ochotni v této věce ve
farnosti pomáhat.
Poměrně obsáhlá diskuse byla ohledně farního měsíčníku, neboť se nám nedostává
příspěvků, které by se zabývaly aktuálními tématy našich farností. I v této záležitosti
byde třeba oslovit osobně více lidí.

***
POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU – FARNOST ÚJEZD
1.dubna : Čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK 17.00 Új.:
2. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
15.00 Új.:
Den přísného
postu
3. dubna : Sobota
20.00 Új.:
BÍLÁ SOBOTA
7.00 Új.:
4. dubna : Neděle
8.15 Sl.:
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁ
8.20 Dr.:
NÍ PÁNĚ
9.40 Új.:
HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ
14.30 Lo.:
7.00 Új.:
5. dubna : Pondělí
Pondělí
velikonoční

8.15 Sl.:
8.20 Dr.:
9.40 Új.:

6. dubna : Úterý
Úterý velikonoční
7. dubna : Středa
Středa velikonoční
8. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
9. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

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

10. dubna : Sobota
6.30 Új.:
Sobota velikonoční 16.00 Lo.:

Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání
Obřady Velkého pátku

Za farníky
Za Jindřicha Strušku, syna, dva bratry, dvoje rodiče
a živou rodinu
Za rodiče Jana a Andělku Vyskupovi, duše v očistci
a živou rodinu
Za rodiče Žabkovy, syna Jana, rodiče Šůstkovy, dva syny,
snachu Ludmilu a dar zdraví pro živou rodinu
Za Ludmilu a Stanislava Zvončákovy, duše v očistci
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Štěpánku a Františka Andrysovy a jejich + sourozence
Za Stanislava Trčku, prarodiče Trčkovy, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu a na poděkování za 70 let
života
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a Boží pomoc pro
živou rodinu
Za + Andělu a Františka Raškovy a živou rodinu
Za + Aloise Petrů, k jeho nedožitým osmdesátinám, dary Ducha
svatého a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Marii Hlavicovu, její sourozence, švagry a duše
v očistci
Za + rodiče Buryankovy a duše v očistci
Za živou a + rodinu Machů, dceru Annu, dva švagry, duše v
očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za živou a + rodinu Mlčkovu, Hinkovu a Heinzovu
Za + Josefa a Annu Barcůchovy, strýce Zdeňka, Ladislava, a
jeho syna, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Stanislava Strušku a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + Jana Machů, + rodiče Šimonů, jejich rodiče, ochranu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Aloise Hořáka, živou a + rodinu Hořákovu, dar zdraví
a Boží požehnání
Za + Ladislava Saba a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Aloise Bobála, dvoje rodiče, + zetě a dar zdraví
pro živou rodinu

7.00 Új.:
11. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.20 Dr.:

9.40
12. dubna : Pondělí 17.35
Ferie
17.35
13. dubna : Úterý
Ferie
19.00

Új.:
Új.:
Új.:
Dr.:

17.35 Új.:
14. dubna : Středa
Ferie
15. dubna :
Čtvrtek
Ferie

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

16. dubna : Pátek
Ferie
17. dubna : Sobota
Ferie

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

16.00 Lo.:
18. dubna : Neděle
3. neděle
velikonoční

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

19. dubna : Pondělí 17.35
Ferie
Výročí zvolení
Svatého otce
17.35
20. dubna : Úterý
Ferie
19.00
21. dubna : Středa 17.35
Sv. Anselma,
biskupa
18.30
a učitele církve
17.35
22. dubna :
19.00
Čtvrtek
Ferie
23. dubna : Pátek
15.20
Svátek Sv.
Vojtěcha,
18.30
biskupa a
mučedníka
6.30
24. dubna : Sobota
Sv. Jiří, mučedníka 16.00

25. dubna : Neděle

Új.:

Za + Josefa Kráčalíka, rodiče, dar zdraví a Boží požehnání¨pro
živou rodinu
Za farníky
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za + Marii Jurečkovu (výroční mše sv.)
Za Aloise Polácha, jeho rodiče, sestru, rodiče Mikušovi, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Kořenka, + rodiče z obou stran, + manžele
Frýželkovy, Antonína Bělíčka, duše v očistci a živou rodinu
Za + Petra Horáčka, rodiče, rodinu Peřestou a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Malotovy, syna Františka, Josefa Šeligu, Zdenka
Slováčka a dar zdraví pro živé rodiny
Za rodiče Machů, syna, dceru s manželem, rodiče Kovářovy,
Petrášovy, dva syny a dar zdraví pro celou rodinu
Za + rodiče Hasoňovy, vnučku Renatku, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Za + rodiče Ptáčkovy, Mozgvovy, syna Františka, Marii Divokou,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Janíkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Sucháčkovu, Chromíkovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu
za 70 let života
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + bratry Karla a Josefa Martiniskovy
Za + rodiče Mikulkovy, vnučku Irenu, syna Aloise, jeho
manželku a + příbuzenstvo
Za rodiče Marii a Františka Bodlákovy a syna Františka
Za farníky (sv. křest)
Vzpomínková mše svaatá u příležitosti 65 výročí ploštinské
tragedie
Za + rodiče Juřicovy, + dceru, rodiče Chromčákovy, + syna a
duše v očistci

Új.:

Za + Lidmilu Hovězákovu, manžela a jejich rodiče, rodinu
Juříkovu, Pavelkovu, Bartošovu a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Húšťovy, dva syny, snachu, Josefa Štěpaníka, dar
Dr.: zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Új.: Za Ludvíka Machů, Marii a Andělu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Sl.: Za + rodiče Lysáčkovy, Bližňákovy, nemocné osoby a duše v
očistci
Új.: Za rodiče Hlavičkovy, Machů, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro živé rodiny
Dr.: Za + Zdeňku Staňkovu, Božku Machů, jejího vnuka, dar zdraví a
Boží požehnání pro celou rodinu
Új.: Za + Josefa Kabelu, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Sl.: Za rodiče Jurkovy, Frýželkovy, jejich + děti, duše v očistci
a živou rodinu
Új.:

Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Lo.: Za dva + bratry Šulavovy, dva bratry Vaňatkovy a dar zdraví
pro živou rodinu
7.00 Új.: Za + Josefa a Annu Frýželkovy, Annu Pavlíkovu a Boží ochranu
pro živou rodinu

4. neděle
8.15 Sl.:
velikonoční
Den modliteb za
8.20 Dr.:
povolání k
9.40 Új.:
duchovnímu stavu
Sv. Marka,
evangelisty
26. dubna : Pondělí 17.35 Új.:
Ferie
27. dubna : Úterý
17.35 Új.:
Ferie
19.00 Dr.:

28. dubna : Středa
Sv. Jana
Sarkandra, kněze a
mučedníka
29. dubna :
Čtvrtek
Svátek sv.
Kateřiny Sienské,
panny a učitelky
církve, patronky
Evropy
30. dubna : Pátek
Sv. Pia V., papeže,
sv. Zigmunda,
mučedníka

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za Františka Váňu a Marii Váňovu ( k nedožitým 85.
narozeninám)
Za Terezii Častulíkovu, dva manžele a sestru
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu

Za + Jaroslava Machů, dvě manželky, syna Jaroslava
a duše v očistci
Za + rodiče Bulíčkovy a Zvonkovy z Lipiny a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, dceru, zetě, dvě snachy,
vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu, Horčicovu a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za Stanislava Hlavičku, rodiče z obou stran, duše v očistci
a Boží požehnání
Za + Františka Váňu (výroční mše svatá)

17.35 Új.: Za Jana Barcucha, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
19.00 Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, Jana Barcucha, vnuka Luboška, duše v
očistci a dar zdraví pro celou rodinu

15.20 Új.:
18.30 Sl.:

Za Vladimíra Jandíka, manželku, Františka Mozgvu, dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Vojtěcha Kováře, dceru, zetě, dvoje + rodiče, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu

***
VÝZVA OTCE ARCIBISKUPA
K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM NAŠÍ DOBY
Drazí a bratři a sestry,
všichni zakoušíme vážnost doby, která v
posledních letech zaznamenala: nadšení ze
svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot;
oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se
životní úroveň, ale i hospodářskou krizi; nadšení
pro novou společnost a spoléhání na předvolební
sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se. Nikdo
nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i
před dalšími generacemi.
Proto vás všechny vyzývám a prosím, abyste
se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám
předkládám, za náš národ a jeho představitele. V
dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že právě
vnější a společenské problémy často způsobené
odklonem od Boha, které tlačily lid, byly
impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí
k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh
vyslyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet.
Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám
+ Mons. Jan Graubner, arcibiskup

***

ZPRÁVY A INFORMACE
SBÍRKA POSTNÍ ALMUŽNA 2010:
FARNOST Újezd :
Celkem bylo vráceno 75 pokladniček
Celková částka: 11.175,-- Kč
Jednotlivé kostely:
Újezd: 44 pokladniček - 5.549,-- Kč
Drnovice: 16 pokladniček - 2.886.-- Kč
Slopné: 15 pokladniček - 2.740,-- Kč
Navrhované určení sbírky:
Bez označení - 49
Pro tělesně postižené - 7
Pro charitu - 5
Humanitární pomoc - 3
Matky s dětmi - 3
Lidé bez domova - 2
Využití ve farnosti - 2
Rodiny - 2
Jiné: misie - 1
Haiti - 1
Sbírka na KS v Olomouci o velikonocích: 28.962,-- Kč.
Pokladnička u Božího hrobu: 1.900,-FARNOST Horní Lhota :
Celkem bylo vráceno 37 pokladniček
Celková částka: 6.925,-- Kč.
Sbírka na KS v Olomouci o velikonocích: 13.344,-- Kč.
Pokladnička u Božího hrobu: 2.805,-Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
(Toto číslo dáno do tisku 6.dubna 2010)

***
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST NA PLOŠTINĚ
V neděli 18. dubna 2010 vzpomeneme 65 výročí vypálení Ploštiny (19.04.1945). Mše
svatá bude v 11.00 hodin za příznivého počasí v amfiteatru. Po mši svaté bude
vzpomínková slavnost pokračovat kladením věnců u památníku. Také bude otevřeno
muzeum v Drnovicích. Hlavní pouť na Ploštině bude v neděli 1.8 2010.
Pomoc malomocným. V újezdské farnosti již několik let pomáháme lidem v misiích,
postiženým malomocenstvím. Léky, které mohou účinně pomoci lze koupit za 150,-- Kč.
jedno balení. Protože poštovné je dnes poměrně drahé, dárci dávají své jednotlivé
příspěvky do pokladničky v kostele v obálce s poznámkou „pro malomocné”. Když se
shromáždí větší částka (asi 6000 za tři měsíce, zasíláme dar společně, čímž se ušetří
peníze za zásilku. Všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

***

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti v měsíci březnu 2010:
Datum:
6.4.:
13.4.:
20.4.:
27.4.:

Újezd :
17.
18.
1.
2.

Drnovice :
5.
6.
7.
8.

Slopné :
1.
2.
3.
4.
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