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DOVOLENÁ A DUCHOVNÍ ŽIVOT 
 

 Na začátku prázdnin často zdůrazňujeme 
školákům, že ve škole Pána Ježíše prázdniny 
nejsou. To znamená, že neděle zůstává 
nedělí a v neděli přicházíme do kostela, 
abychom na mši svaté naslouchali Božímu 
slovu a obnovili své předsevzetí je 
zachovávat. Pán Ježíš přece řekl: 
„Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a 
zachovávají je.“ Proto kněží také o 
prázdninách nevynechávají promluvu, neboli 
homílii, ve které podávají věřícím výklad 
Božího slova a aktualizují je, to znamená 
ukazují cestu, jak je v současné době 
zachovávat. 
 Proto je důležité nevynechávat mši svatou 
bezdůvodně! Pán Bůh nežádá věci nemožné, 
proto nehřeší ten, kdo je například nemocný 
a pro nemoc nemůže jít na nedělní mši 
svatou. Jsme-li mimo domov, na cestách, na 
dovolené, nejsme omluveni z účasti na mši 
svaté, pokud v místě našeho prázdninového 
pobytu je možné se jí zúčastnit. Smutné je, 
když věřící nejdou na mši svatou jen proto, 
že nejdou ostatní účastníci prázdninového 
pobytu. To je vlastně zapření víry a velmi 
špatný příklad, který se dává dětem. 
Vzpomínám si na dobu, kdy jsem působil 
v pohraničí. Byl tam mezinárodní pionýrský 

tábor, ve kterém se rekreovaly děti z Polska. Kdo pamatujete pionýrské tábory za 
socialismu, tak víte, jak prověření museli být vedoucí, o Bohu se dětem nesmělo vůbec 
mluvit. Tehdy mne vedoucí tábora navštívil a ptal se, kdy jsou v neděli katolické 
bohoslužby, aby na ně mohly polské děti přijít. Vysvětlil mi, že rodiče v Polsku by děti na 
tábor nepustili, pokud by nebyla zajištěna možnost účastnit se v neděli mše svaté. 
Myslím si, že toto by mělo být zvláště v dnešní době naprostou samozřejmostí i v našich 
rodinách. Je tomu tak opravdu? Rodiče? Neučíme děti stydět se za to, že jsou 
křesťané??? Když drazí rodiče našich dětí a mladých lidí jdete ke svaté zpovědi, kladete si 
tuto otázku při zpytování svědomí? Jdete i o dovolených svým dětem příkladem? 

P. Jan Můčka  

*** 

  



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 MĚSÍC ČERVENEC:  
 

Úmysl všeobecný: Aby ve všech státech světa probíhaly volby veřejných činitelů 
spravedlivě, otevřeně, čestně, s respektem ke svobodnému rozhodnutí občanů. 
 

Úmysl misijní: Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve velkých městech, snažili 
účinně přispívat k podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje. 

 
 

Úmysl národní: Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím lidem, aby se účinněji 
šířilo Boží království v našich farnostech a v celém národě. 

 

Úmysl farní: Aby nově upravená duchovní služba v našich farnostech dostatečně 
napomáhala k duchovnímu rozvoji všech věřících a přinesla dobré ovoce. 
 
PRO MĚSÍC SRPEN:  
 

Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak tíživé situaci, 
nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání svých obtíží.  

 

Úmysl misijní: Aby církev byla domovem pro všechny lidi a s ochotou otvírala dveře 
těm, kdo trpí rasovou či náboženskou diskriminací, hladem nebo emigrací v důsledku 
válečných konfliktů. 

 

Úmysl národní: Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i tam, kde se 
objevuje v podobě nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti.  

 

Úmysl farní: Aby všichni rodiče dětí v našich farnostech si více uvědomovali nutnost 
dobré křesťanské výchovy u svých dětí, která se uskutečňuje osobním příkladem života. 
 

*** 

Z  FARNÍCH  MATRIK : 
 

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

 

Anetu Zbořilovou - Újezd 
Václava Václavíka - Vysoké Pole 

Viktorii Lukács - Drnovice 
 

*** 
 

Svou společnou cestu životem 
před Božím oltářem v červnu  2010 začali: 

 

Pavel Machů - Vysoké Pole 
Marie Častulíková - Vysoké Pole 

 

Pavel Buryánek - Drnovice 
Anna Marcaníková - Drnovice 

 

Roman Smetana - Nivnice 
Dana Šomanová - Loučka 

 

Radomír Plášek - Sehradice 
Soňa Martincová - Horní Lhota 

 
 



*** 
 

V měsíci červnu odešel na věčnost 
a byl pohřben: 

 

14. června: 
Karel Šenovský 

Slopné 146 
 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, 
a světlo věčné ať mu svítí. 

Ať odpočívá v pokoji. 

 
*** 

 
POZVÁNÍ NA POUŤ 

 

 
I. Na Turzovku 
 
V pondělí 26. července se uskuteční pouť věřících našich farností na Turzovku. Pro zdatné 
pěší pobožnost křížové cesty na Živčákovu horu. Ostatní vyjedou autobusem na 
parkoviště. V programu následuje mše svatá, Mariánské večeřadlo a požehnání dětem a 
rodinám.  Přihlášky v sakristiích našich kostelů. 
 
 
II. Na Ploštinu 
 
V neděli 1. srpna se uskuteční již tradiční pouť na Ploštině u příležitosti 65. výročí 
vypálení této osady. Mše sv. bude v 11.15 
Autobus odjede z Újezda v 11.00 – bude navazovat na linkový autobus z Horní Lhoty. 
 

P. Jan Můčka 
 
III. Putujme společně k Panně Marii Provodovské  8. srpna 2010 
 

Bratři a sestry, drazí přátelé, 
jako každoročně mnozí plánujeme putovat na Provodovskou 
pouť. Těšíme se na příjemnou procházku, bohoslužby, 
občerstvení svěží vodou, na setkáni s přáteli.  Právě poznání, 
kolik se nás pravidelně schází na Maleniskách, vedlo k myšlence 
pokusit se o návrat k tradici, k tomu, na co si snad už  ani 
pamětníci nevzpomínají.  
Nemusíme se hned pokoušet přímo o procesí.  Pro začátek by 
možná stačilo společně se sejít a s vírou v narozeného Ježíška a 
jeho kojící Matku, s modlitbou růžence putovat za Matičkou 
Provodovskou a zde dorazit společně přede mší svatou v 9.00 
hodin. Proto navrhujeme začátek pouti na 6.50 hod od kostela 
v Horní Lhotě.  Právě letošní rok, kdy si připomínáme 275. 
výročí posvěcení poutního kostela a kdy návštěvu pouti plánuje 
i arcibiskup Jan Graubner, metropolita moravský, je určitě tím 
správným  pro naplnění myšlenky sounáležitosti  ve víře. 

Svou účast na pouti není potřeba nikomu dopředu hlásit.  Pokud se Vám nápad líbí a 
půjdete, nezapomeňte pozvat i další poutníky, kteří snad váhají, nebo zprávu nedostali, a 
to nejenom z naší farnosti.  Stejně budou vítány i další náměty, které pouť obohatí.  

Josef Šenovský 

  



IV. Do Koclířova  
 
V neděli, 29.srpna 2010, pořádá naše farnost celodenní pouť do koclířova na setkání se 
mší svatou s charismatickým knězem p. Jamesem Manjackalem   z Indie. Zde je jeho 
životopis : 
                              

Katolický kněz James Manjackal je univerzitním profesorem, v posledních letech 
se věnuje misionářské činnosti. V současnosti působí jako misionář v Bangalore v Indii, 
několik měsíců během roku káže v Evropě: v Německu, Švýcarsku, Francii, Rakousku, 
Chorvatsku a Bosně - Hercegovině, ale i v jiných světadílech. Působí také mezi Araby, 
kde vytvořil 80 modlitebních skupin. Otec James vede každý měsíc nejméně tři semináře 
duchovní obnovy. Centrum jeho činnosti spočívá ve velké úctě Nejsvětější Svátosti oltářní 
a v mariánské úctě. Pomáhá lidem dnešní doby řešit problémy objevením osobní 
důstojnosti v úzké spolupráci s naším Spasitelem Ježíšem Kristem. 

Narodil se 18. dubna 1946 v Kerrale v jižní Indii. Vyrůstal v katolické rodině, 
každodenní modlitba a mše svatá byly samozřejmostí. V sedmi letech mu zemřel otec, 
což byla těžká událost pro malého chlapce a jeho matku, která zůstala sama se šesti 
dětmi. Žili sice v chudobě, ale také v pevné víře a důvěře v Ježíše. "Ztratil jsem svého 
otce, ale chtěl jsem, aby byl v nebi. To byl můj první impuls stát se knězem," vzpomíná 
se smíchem. Jeho cílem bylo stát se misionářem a evangelizovat lidi. Vstoupil do 
kongregace sv. Františka Saleského, kde byl 23. dubna 1973 vysvěcen na kněze. 
Nejdříve byl poslán na jeden rok na misie do jiné provincie. Pak byl povolán do semináře 
v Ettumanoru jako profesor. 

Získání síly a odvahy při hlásání Božího slova 
Na svém prvním působišti měl velké problémy postavit se před lidi a kázat. 

Neovládal jazyk toho státu a trpěl velkou trémou. „Když jsem si napsal kázání a četl ho, 
nebyl jsem schopný se podívat na lidi. Měl jsem strach a chyběla mi odvaha mluvit. 
Potom jsem onemocněl, ležel jsem v nemocnici a můj stav byl vážný. Pak se stalo něco 
zcela neobvyklého. Přišel mě navštívit neznámý mladý člověk - původem hinduista, který 
se nabídl, že se pomodlí za moje uzdravení. Byl jsem zmatený a neměl jsem k němu 
důvěru. „Kdo jsi?" zeptal jsem se. Jsem katolík, byl jsem pokřtěn před osmi měsíci. 
Potkal jsem Ježíše, jsem plný Ducha svatého a dostal jsem dar uzdravování, vidění a 
proroctví. Když jsem jel autobusem kolem, Duch svatý mi řekl, že mám vystoupit, abych 
se za tebe modlil.‘ Pak položil své ruce na moji hlavu a začal se modlit. 

V modlitbě uváděl podrobnosti o mém dosavadním životě. ,Pošli milujícího Ducha 
uzdrav tohoto kněze‘, pokračoval mladý muž a prosil Boha.. Toto volání do mě vstoupilo 
plnou silou. Doufal jsem, že nezačne mluvit o mých hříších, protože jsme tam nebyli 
sami, ale on udělal právě to: „Otče na nebesích, tento kněz Ti přináší oběť s nečistým 
srdcem a nečistýma rukama." Tu jsem viděl před svým duchovním zrakem bílý list se 
jmény lidí, se kterými jsem nežil v míru, kterým jsem neodpustil. I všechny mé hříchy na 
něm stály. Byl jsem si jist, Bůh byl se mnou velmi nespokojený, byl jsem přesvědčen, že 
nejsem dobrým knězem. Uvědomil jsem si, že Ježíš za mnou poslal tohoto mladíka, 
abych poznal, že Pán o mně ví všechno, a že mám dělat o mnoho víc jako kněz v šíření 
jeho slova. Zastyděl jsem se nad svým dosavadním ustrašeným životem a pak ke mně 
přišel poprvé v mém životě Pán. Jelikož jsem byl vzdělán v psychologii, nemohl jsem 
věřit na vidění. A přece jsem viděl zářící tvář Ježíše, který přicházel ke mně. Položil ruku 
na moje rameno a řekl: „Ty jsi můj kněz!" Byl jsem velice šťastný. Duch svatý začal ve 
mně působit a já jsem začal všem odpouštět, počínaje Bohem, kterému jsem vyčítal, že 
mi tak záhy vzal otce. Rozhodl jsem se, že všechny, které jsem zranil, požádám o 
odpuštění. A když jsem sám odpustil, zmizela ve mně všechna zatrpklost a zklamání. Mé 
srdce zaplnil záblesk naděje. Slyšel jsem jasně Ježíšův hlas: ,Odpouštím ti tvé viny, běž a 
vyzpovídej se co nejdříve ze všech svých vin, zvláště z těch, které byly dosud skryty a ze 
kterých ses správně nevyznával. Miluji tě, povolal jsem si tě a vybral za svého kněze.‘ 
Bůh mi jasně zjevil svou vůli a svůj plán se mnou. Řekl mi, že se stanu jiným mužem, že 
budu hlásat evangelium na celém světě a uzdravovat nemocné a postižené. Toto vidění 
trvalo 3,5 hodiny a mladý muž už dávno odešel. 



Úplně jsem se uzdravil a lékař mi oznámil, že se stal zázrak a že není nutná 
operace. V posledních měsících jsem nemohl ani jednou vstát z lůžka a nyní jsem se sám 
šel projít a pak sloužil pro 100 lidí v kapli mši svatou. Začal jsem o své zkušenosti 
bezprostředně vyprávět a neměl jsem žádné problémy s komunikací a kázáním. Rozdával 
jsem lásku pro každého z přítomných." 

Po tomto zázračném uzdravení a obrácení se jeho život zcela změnil. Už neměl 
zájem získávat v cizině doktoráty, jak si předtím přál. Nyní toužil působit misijně v 
mnoha zemích. Opustil seminář a jeho představení jej uvolňili pro všeobecnou církev. 
Svou první obnovu v Kerale kázal v roce 1976. 

 
Druhá zkušenost - moc Ježíše v Eucharistii 

"Pochopil jsem svoje povolání.a vložil jsem vše do Boží náruče. Uvědomil jsem si, 
že moje poslání nespočívá v přednáškách na univerzitách. Začal jsem působit jako 
kazatel a modlil jsem se k Bohu, aby mi pomáhal v růstu a posilňování mojí víry. 

Jednou jsem měl seminář a v kostele bylo mnoho lidí. Modlili jsme se před 
vystavenou Svátostí Oltářní. Před požehnáním přišel k Svátosti jeden hinduista, který měl 
rakovinu, viditelnou cystu na čele. Zeptal se mě, zda může obejmout Svátost, zda je v ní 
přítomný Ježíš. Odpověděl jsem mu, že my věříme, že ve svaté Hostii Ježíš. Je to 
tajemství, které se nedá rozumem pochopit. Tento člověk však viděl tvář a ruce, které ho 
volaly, aby přišel k němu. Člověk objal ciborium a zakřičel: ,Ježíši, můj Spasiteli - jsem 
uzdravený!‘ Všichni přítomní viděli, že mu cysta z čela zmizela. Viděl jsem a pochopil víru 
tohoto člověka, který nebyl křesťanem. Uvědomil jsem si, že jsem se i já vnitřně 
proměnil. Od té doby je moje víra pevná a rád sloužím nemocným. V Ježíšově jménu 
pomáhám těm, kteří o pomoc žádají. Můj život je životem modlitby." 

 
Další zkušenost - únos a obdarování 

"Cestoval jsem vlakem na seminář do jižní Indie. Ve vlaku za mnou přišli dva 
slušně oblečené muži, kteří mi oznámili, že mě dovedou na místo semináře. Venku bylo 
přistavené auto, ve kterém mě spoutali a zavázali mi oči. Přivezli mě do jiného státu, 4 
dny mě věznili, nedali mi jíst ani pít. Nakonec mě svázaného vyložili u autobusové 
zastávky, neměl jsem u sebe doklady ani peníze. Policie mě odvezla do nemocnice, 
protože jsem měl vykloubené rameno a rozštípnuté kosti na nohách a podlitiny od 
zápasu. Měl jsem problémy se spánkem, vnímal jsem veliký strach a měl jsem psychické 
problémy. Můj představený mi doporučil návštěvu psychologa. Požádal jsem ho, aby mi 
umožnili setrvat 3 dny v přítomnosti Svátosti Oltářní v mém pokoji, protože jsem ještě 
nemohl chodit. Tři dny jsem strávil v přítomnosti a v rozhovoru s Ježíšem ve Svátosti, 
abych jim mohl odpustit. Bylo to důležitější než ošetření těžkých zranění fyzických. Ježíš 
mě uzdravil, nepotřeboval jsem navštívit psychologa - byl jsem zdravý. Další den jsem už 
mohl pokračovat ve své činnosti misionáře - kazatele. Po prožitých zkušenostech mám 
absolutní důvěru v Ježíše a v Jeho Lásku a s velkou úctou a radostí se mu klaním ve 
Svátosti Oltářní.." 
Otec Manjackal dodnes trpí na následky tohoto únosu, ale vysvětluje: "Nyní věřím, že 
toto utrpení pro mě bylo nutné. Čím více mi Pán dopřává trpět, tím více budu obdarován. 
Tento únos mě připravil pro obtížné úkoly a osvobodil mě od strachu." 
 
Nastane to pravé. 

Kdo zažil jednou exercicie s P. Manjackalem, nemůže pochopit, že tento misionář 
měl někdy potíže s kázáním. Především pokud jde o kontakt s posluchači: jeho 
neuvěřitelně živé oči a intenzivní pohled, který osobně každého oslovuje a uchvacuje ho 
pro Ježíšovo slovo, to je něco, co ihned upoutá. Přitom hovoří velmi pestře, 
temperamentně a jasnými a jednoduchými slovy, proloženými názornými příklady o 
působení Ducha svatého, o charismatech, o darech a plodech, které může Duch darovat. 
Tak probouzí v posluchačích hlubokou touhu po setkání s Ježíšem v Duchu svatém. 
Pociťují, jaká autorita a síla vychází z člověka, který orientoval svůj život na realitu Ježíše 
Krista, pramen veškeré radosti. V knize Heuréka napsal: "Síla Ducha svatého posiluje 
člověka, aby k druhým mluvil o Ježíši způsobem, který jim umožňuje přijít k Ježíši.... 
Život kroužící kolem Krista uschopňuje člověka, aby v Kristu rostl a stal se podobným 



Kristu v opravdové proměně skrze působení Ducha svatého, takže může říci, nežiji už já, 
ale žije ve mně Kristus." Právě tato průchodnost pro Krista umožňuje P. Jamesovi, že ne 
on je kazatelem, učitelem, uzdravovatelem. "Nechoďte za mnou, běžte k Ježíši," dává 
účastníkům exercicií jednoznačně na srozuměnou. Na konci exercicií odcházejí jejich 
účastníci, aniž by byli smutní, že musejí opustit vyvolené místo. Spíše pociťují: Nyní 
teprve nastane to správné. To, co bylo řečeno a co jsme slyšeli a především čím jsme 
byli obdarováni, to začíná rozvíjet svou sílu slovy, která se vrývají do srdce, hovoří o 
životě v Duchu svatém a odhaluje zcela zřetelně, kdykoli se jedná o špatné směry nebo 
ezoterické praktiky. Stále se opírá o citáty z Písma svatého, které běžně cituje, a které 
jsou pro něho vytrvalou každodenní četbou. "Odkrývám, jak zde mohu nalézat příklady a 
odpovědi pro každodenní život." Jeho modlitba je hluboká a vnitřní. Denně prosí Pána, 
aby ho učinil pokorným, dobromyslným, protože se musí ještě mnoho učit a mnoho 
pochopit.y vyznání. Vidím na něm jména lidí, za které se musím modlit, a těch, kteří mají 
být uzdraveni, i to, co bude u nich uzdraveno. Stále znovu prožívám přítomnost Ježíše, 
Marie nebo andělů. To je zdrojem mé síly. Pán mi ukázal, že musím pracovat pro Evropu 
a pro mládež. Řekl mi: „Udělám Evropu zase svatou. Modlete se v rodinách. Bůh bude 
zachraňovat skrze rodiny.“ 

                                                                                                                      
Časopis Milujte se č.13 

 
ZÁJEMCI Z FARNOSI HORNÍ LHOTA A ÚJEZD, SE MOHOU PŘIHLÁSIT V SÁKRISTII 
 PODROBNĚJI BUDETE INFORMOVÁNI V OHLÁŠKÁCH.            

Připravila: Jiřina Masařová 

 
*** 

 
POSELSTVÍ PANNY MARIE 

Nejnovější poselství 
Poselství z 25. května 2010 
 
"Drahé děti! 
Bůh vám dal milost, abyste žily a chránily všechno dobré, co je ve vás i kolem vás, a 
abyste povzbuzovaly druhé, aby byli lepší a svatější, ale ani satan nespí a přes 
modernizmus vás odvrací a vede na svoji cestu. Proto, dítka, v lásce k mému 
Neposkvrněnému Srdci, milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání. 
Tak váš život bude mít smysl a mír bude vládnout na zemi.  
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“ 
 

*** 

 
  



Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD 
 

IV. Náboženské poměry dle zaznamenání  P. Antonína Kašpara, 
 faráře – administrátora v letech 1959 - 1962 

  
Roky, kdy naši farnost spravuje milý a oblíbený kněz P.A. Kašpar spadají do období let 
1948 – 1989, při jejichž charakteristice můžeme mluvit o několika diferenciacích, ba 
rozděleních české katolické církve. Některá z těchto rozdělení byla umělá, t.j. byla 
způsobena komunistickým režimem, jiná však odpovídala vnitřnímu vývoji církve. 
Umělým můžeme nazvat rozdělení na domácí oficiální, domácí skrytou (podzemní) a 
exilovou církev. Rozdělení tohoto druhu si církev nikdy nepřála a bylo vyvoláno útlakem 
režimu. Rozdělení v rámci domácí církve bylo dáno reakcemi na státní politiku (likvidace 
řádů, založení prorežimní kněžské organizace, udržování bohosloveckých fakult 
zakázaných církevní hierarchií, potlačování svobodného sdružování, odebírání státního 
souhlasu k výkonu duchovenské činnosti apod.), rozdělení na církev domácí a exilovou v 
podstatě korespondovalo s vlnami emigrace, které se týkaly celé společnosti (dvě 
největší vlny proběhly v r. 1948 a 1968, přičemž v průběhu celého čtyřicetiletého období 
byly řady emigrace neustále rozšiřovány).  
K domácí oficiální církvi patřili především ti, kteří se sice aktivně nezapojovali do státem 
pořádaných proticírkevních akcí, ale současně jim bylo stále umožněno vykonávat 
církevní službu (šlo-li o kněží a další církevní služebníky), nebo se snažili žít své 
křesťanské povolání v rámci státem uznaných a povolených církevních činností (např. 
účast na nedělních bohoslužbách, výuka náboženství ve školách apod.). Specifickou 
podskupinu v rámci této kategorie tvořili prorežimně orientovaní duchovní, kteří byli 
aktivní v Mírovém hnutí katolického duchovenstva v padesátých a šedesátých letech nebo 
ve Sdružení katolických duchovních Pacem in terris v letech sedmdesátých a 
osmdesátých – ze všech jmen zasloužili pozornost především ministr několika 
komunistických vlád Josef Plojhar a olomoucký prorežijní biskup Josef Vrana. Řada z 
těchto osob patřila ke spolupracovníkům Státní tajné bezpečnosti. Po r. 1968 se rozrostla 
tzv. šedá zóna, k níž patřily skupiny osob, které neprojevovaly veřejně své křesťanské 
smýšlení a nepatřily k disidentským skupinám, ale stále častěji se účastnily akcí, kterým 
komunistický režim nepřál, pokud je přímo nezakazoval. Tato skupina tvořila značnou 
část církve a je zapotřebí dodat, že uvnitř této skupiny se nacházeli velmi tvůrčí lidé – 
spisovatelé, výtvarníci, hudebníci, kteří prokázali církvi neocenitelné služby svým 
nekonfrontačním, ale za to tvůrčím způsobem a přístupem. Měli kontakty na svobodné 
země a jejich kulturní elity a vytvářeli neideologické mosty mezi domácím prostředím a 
exilem, mezi církví a ostatními společenskými skupinami i organizacemi. K domácí 
neoficiální (skryté, podzemní, tajné) církvi patřili ti, kteří byli vyloučení z veřejného života 
československé společnosti a skončili v žalářích. Masový ráz mělo zatýkání a věznění 
náboženských skupin v prvním pětiletí komunistického režimu, přičemž ve vězeních a 
koncentračních táborech skončili mnozí biskupové, představitelé řádů a kongregací, 
řeholníci a řeholnice, diecézní kněží i laici. Toto pokračovalo až do konce režimu v roce 
1989. Hranice mezi oficiálností a neoficiálností byla velmi křehká – kněz např. ztratil ze 
dne na den státní souhlas s výkonem duchovenského povolání a nemohl již dále veřejně 
působit. Dostal se tak do oblasti zakázaného. Již na počátku 60. let se v ČSR vytvořilo 
několik skupin skryté církve a české skupiny „operovaly“ nejen na Slovensku, ale také v 
Polsku a Německé demokratické republice. Někteří biskupové těch zemí byli ochotni 
kromě kontaktů, případně i vysvětit tajně kandidáty kněžství připravené v rámci skryté 
církve. O třetí skupině příště. Tato situace jistě nebyla bez vlivu na našeho P. Antonína 
Kašpara. (Katol. církev v ČSR: S. Balík – J. Hanuš). 
Novým správcem zdejší farnosti se stává P. A. Kašpar s platností od 15.8.1959. Zdejší 
kraj mu byl blízký, jeho rodiště bylo Hovězí u Vsetína. Studoval ve Vsetíně reálné 
gymnázium, bohosloví v Olomouci, působil po vysvěcení r. 1943 na Bílé, v Místku, 
Rožnově pod Radhoštěm, naposledy jako administrátor v Růžďce u Vsetína. Bývalý zdejší 
parochus P. Vavřinec Weberzik přišel též do Újezda z Růžďky. Pomodlil jsem se u jeho 
hrobu a prosil Spasitele, abych mohl svými chabými silami zastat tak obsáhlou duchovní 



správu. Potěšilo mě, jak hned první dny přicházely po vyučování děti a vítaly mne do 
jejich farnosti. Nastoupil jsem 3.9.1959. Letos byl mimořádně krásný, teplý a slunný 
podzim. Ovšem bez deště, takže se ztrácela i voda ze studní a lidé se nadřeli na 
vyprahlých polích do úmoru, chtěli-li pole na zimu osít. Přesto však byly polní práce 
poctivě vykonány. Vyučování náboženství stanoveno až počátkem října. Ovoce na 
stromech nebylo vidět – jen peckoviny se urodily. Bude hodně kvasu a slivovice. Zde je 
na to kraj.  
První starostí administrátora bylo dokončit řádně opravu hřbitovní zdi (první polovinu), 
což také provedeno a zaplaceno, navíc dokončena na severní straně kanalizace. Na výzvu 
v kostele přišly skupiny farníků ze všech obcí, nejvíce ze Slopného. Na novou hřbitovní 
zeď natáhli pletivo farníci Stružka a Semela, kteří také pořídí bránu u sklepa. Na faře 
zrušen nemožný záchod v poschodí a z chodby probourán nový záchod a pořízen záchod 
splachovací. Bude nutné vykopat novou záchodovou jímku. Též vchod do sklepa pod 
stodolou, který byl jediné zbořeniště, chlapci z Drnovic a Vysokého Pole vyčistili a 
postaveny nové zdi a schody. Celkově však dva sklepy ze tří pod stodolou hrozí zřícením. 
Ke hlavnímu a vedlejšímu vchodu do kostela zbudovány p. Hořákem, stolařem ze 
Slopného, nové závětrné dveře, které konají velmi platnou službu proti průvanu i v zimě.  
Dobu, kterou s námi sdílí i zde v Újezdě P. Antonín Kašpar charakterizuje náš morální 
teolog Oto Mádr již v r. 1951, v době likvidace církevních struktur a náboženského života 
slovy: „ ... pro křesťany správného formátu je to velký a nádherný čas. Jestliže mne 
pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Člověk, který si vybral svobodu proti Bohu, 
musel poznat, že si vybral otroctví. Je to čas odplaty, kterou vykonává bezbožný 
komunismus na bezbožném kapitalismu, svém původci. Komunismus si umínil vnutit 
světu Marxovo evangelium. Tedy boj. ... Je čas ukázat mu, že Kristus bude žít a hlásat 
evangelium ve svých věrných křesťanech. Bůh dal svět statečným a my chceme dát 
světu Boha. Buďte stateční, a dejte se k dispozici Pánu, který teď provádí své plány skrze 
nepřátele i skrze vás. Naše naděje nejsou politické. Naše naděje je Pán, naše síla a naše 
vítězství. A hlavu a srdce vzhůru! Pán s Vámi!“ 

Mgr. Vladimír Měřínský 
(pokračování příště) 

*** 
Modlitba je naděje v akci 

Modlitba není nějaký přídavek, něco libovolného. 
Je to otázka života nebo smrti. Kdo se modlí, nemaří čas. 

Benedikt XVI. 
 

*** 

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ 
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR III. 

 
5. S pocitem vděčnosti si uvědomujeme, že nás Boží prozřetelnost vede a my můžeme 
hlouběji pochopit přítomnou událost sněmu jako „znamení času“ /Mt 16,3/, opravdověji 
přijmout pravdu Boží a lépe ji předložit místní církvi i všem lidem dobré vůle.  
Znamení času nám jasně v souvislosti s našim sněmem připomíná prorocká, pravdivá a 
radostná slova Kristova ve sporu o znamení. „Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; 
žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl: „Večer říkáte: 
Bude krásně, je pěkný západ. A ráno: Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků. Vzhled 
oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá 
znamení, leč znamení Jonášovo. Opustil je a odešel“. Jonáš, protože neuposlechl Boha, 
který ho poslal hlásat slovo Boží do Ninive, hodili ho lodníci do moře, aby utišili bouři. Je 
pohlcen velkou rybou (velrybou), ale po třech dnech vyvržen. Jonáš se tedy rozhodne jít 
do Ninive, hlásá zde jeho zkázu /Jon 3,4/, jak proroci často činili, a město se obrátí na 
víru. Vyprávění zdůrazňuje univerzálnost Boha a Boží spásu i pro pohany. Jonášovo 
pohlcení rybou a jeho vysvobození po třech dnech, pojímal Ježíš jako předobraz vlastního 
pohřbení a zmrtvýchvstání /Mt 12,39/. Stejně tak „Jonášovo znamení“, o kterém mluví, 
znamená spásu, která je nabízena všem.  



Lidé si stále víc uvědomují důstojnost lidské osoby a roste počet těch, kteří žádají, aby 
lidé mohli jednat podle vlastního úsudku a užívat odpovědné svobody ne z donucení, ale 
z uvědomění si povinnosti. Rovněž žádají vymezení práv veřejné moci, aby rozsah 
důstojné svobody jak osobní, tak společenské nebyl příliš omezován. Tento požadavek 
svobody lidské společnosti se nejvíce týká duchovních lidských hodnot, především však 
toho, co patří k svobodnému praktikování náboženství ve společnosti. Se zřetelem na 
tyto tužby lidí s předsevzetím vyhlásit, do jaké míry jsou tyto požadavky ve shodě 
s pravdou a spravedlností, zkoumá tento vatikánský sněm posvátnou církevní tradici a 
nauku a vynáší z nich stále něco nového, co je však v souladu s tím starým.  
Všichni lidé, protože jsou osoby – jsou totiž obdařeni rozumem a svobodnou vůlí, a proto 
mají osobní odpovědnost - , jsou v souladu se svou důstojností pobádáni vlastní 
přirozeností a zároveň i mravně zavázáni hledat pravdu, především náboženskou. Jsou 
též zavázáni přidržet se poznané pravdy a podle jejich požadavků zařídit celý svůj život. 
Lidé však nemohou splnit tuto povinnost způsobem přiměřeným své přirozenosti, nemají-
li psychologickou svobodu a nejsou-li zároveň prosti vnějšího nátlaku. 
„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh ústy proroků, až pak v této poslední době 
k nám promluvil skrze svého Syna“ /Žid 1,2/. Poslal totiž svého Syna, věčné Slovo, 
osvěcující všechny lidi, aby přebývalo mezi lidmi a zvěstovalo jim Boží tajemství /srov. 
Jan 1,1-18/. Ježíš Kristus, vtělené Slovo, člověk k lidem poslaný, mluví slova Boží /Jan 
3,34/ a dovršuje dílo spásy, které mu otec uložil vykonat /srov. Jan 5,36; 17,4/. Kdo vidí 
jeho, vidí i Otce /srov. Jan 14,9/. On tedy celou svou přítomností a tím, jak se projevoval 
skutky a slovy, znameními a zázraky, především však svou smrtí a svým slavným 
zmrtvýchvstáním a nakonec sesláním Ducha pravdy, zjevení naplňuje, dovršuje a 
božským svědectvím potvrzuje, že totiž Bůh je s námi, aby nás vysvobodil z temnot 
hříchu a smrti a vzkřísil k věčnému životu. Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a 
konečná úmluva nikdy nepomine a nemůže už očekávat nové veřejné zjevení před 
slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista /srov. 1Tim 6,14 a 2Tim 2,13/. 
Bogočelověčenstvo je vůdčí myšlenkou Solovjovova teologického myšlení. Říká, že 
křesťanství není pouze víra v Boha, ale také víra v člověka, víra v možné uskutečnění 
božského v člověku. V dějinách můžeme vidět, že všechny „hereze“ odporují určitým 
způsobem této pravdě: buď umenšuje božství nebo lidství. Mezi Bohem a člověkem 
existuje určitá společná rovina a jedině to umožňuje zjevení Boha člověku. Čistý a 
abstraktní transcendentalismus zjevení znemožňuje, protože nedovede zdůvodnit cestu, 
která vede zároveň k Bohu a zároveň vylučuje možnost dialogu, setkání mezi člověkem a 
Bohem. Tento dialogální aspekt spojení božského a lidského považuje Berďajev za 
bytostný: „Základním mýtem křesťanství je drama lásky a svobody, které se odehrává 
mezi Bohem a člověkem, zrození Boha v člověku a člověka v Bohu. Příchod Krista, 
Bohočlověka působí dokonalé spojení dvojího pohybu, uskutečnění jednoty v dualitě, 
boholidské tajemství.“ /T. Špidlík, Ruská idea IV. Boholidský život/.  

Mgr. Vladimír Měřínský 
(pokračování příště) 

 
*** 

  



ROZHOVOR PRO FARNÍ MĚSÍČNÍK:  
s Mons. ICLic. Janem Můčkou, naším duchovním otcem 

 
Na otázku některých farníků, proč v řadě rozhovorů pro náš farní časopis ještě nevzniklo 
interview s naším duchovním otcem, odpovídám zkrátka: všechno má svůj čas – a právě 
nyní přišla ta doba, kdy „čas nazrál“ i pro tento rozhovor. V minulých dnech, jak známo,  
náš pan farář oslavil  významné životní jubileum, čímž se mimo jiné naskytuje také 
důvod k zastavení se, poohlédnutí se nazpět, zhodnocení… A navíc: jsou to dvě desítky 
let, co u nás působí jako duchovní správce; od r. 2001 spravuje také farnost v Horní 
Lhotě. Může se zdát, že za tu dobu se už musíme vzájemně dobře znát. Zdali je tomu 
skutečně tak, možná ukáže i následující rozhovor:   
 
Snad to nebude příliš troufalé, když se zeptám: cítíte se, otče, na šedesát?  
 
Tuto otázku mi položilo více mých přátel. Je rozdíl v tom, jak se cítím, kolik mám do 
budoucna plánů a zda je dokáži fyzicky uskutečnit.  
 
1.července 2010 uplynulo dvacet let, co jsme Vás  prvně  přivítali v naší farnosti 
– na takové okamžiky se jen tak nezapomíná. Vybavíte si ještě dnes své 
tehdejší dojmy?  
 
Zde musím upřesnit: 1. července jsem byl ustanoven za faráře do Újezdu, ale nastoupil 
jsem až 26. srpna. Na tu sobotu i neděli při bohoslužbách si pamatuji velmi dobře. Mile 
na mne zapůsobila ochota farníků, kteří mi přišli pomoci s vyložením věcí. Nehoda, která 
se stala – rozjelo se nákladní auto, které narazilo do stěny restaurace – se díky Bohu 
obešla bez zranění. Zde zase musím s vděčností vzpomenout na muže, kteří pomohli 
auto zprovoznit natolik, že mohlo bezpečně dojet až do Opavy. 
 
Vzpomínám si, jak jste se tenkrát pustil hlavně do prohlubování pastorace u 
mladé a střední generace, která se stala po příchodu do Újezdu Vaší prioritou. 
Jak dnes vidíte výsledky tohoto úsilí?  
 
Práce s mládeží byla vždy mou prioritou. To byl hlavní důvod (jak mi sdělili na Stb.), proč 
jsem musel po tříletém kaplanském působení odejít z Olomouce, kde jsem kaplanoval 
pod vedením dnes již zesnulého pana doktora P. Emila Pluhaře a byl jsem velmi šťasten, i 
když práce i problémů tam bylo hodně. Pro představu: Za jeden rok, myslím, že to bylo 
v roce 1975 jsme měli přes 500 pohřbů, z toho jsem já vykonal asi 400, kolem 80 křtů a 
44 svateb. Všechny snoubence jsme připravovali jednotlivě, minimálně jsme s nimi měli 
tři setkání, stejně i rodiče před křtem dítěte – minimálně jedno setkání. Každý den jsem 
měl dvě mše svaté, v neděli tři, pan doktor Pluhař stejně tak. Pouze vyučování 
náboženství bylo málo, ve škole jen dvě hodiny týdně na dvou školách a byly tam vždy 
děti od 2. do 7. třídy. K prvnímu svatému přijímání jsme připravovali v kostele. 

Také mé druhé působiště jsem musel opustit kvůli práci s dětmi a mladými lidmi. Za 
šest let mi přibylo hodně dětí v náboženství ve škole, tak že mému nástupci museli 
dovolit vyučovat o hodinu více, což tehdejší soudruhy velmi štvalo, přestože platný zákon 
dovoloval vyučování ve škole podle počtu žáků, ale všude zastrašovali děti i rodiče, 
vyhrožovali, že se děti nedostanou na studia, v mnohých farnostech dětí v náboženství 
ve škole ubývalo (v Opavě z původních 360 dětí přihlášených se za těch šest let přestalo 
vyučovat úplně). Tehdy bylo rozhodnuto, že buď bude potrestán ředitel školy, nebo farář. 
Nakonec jsem byl přeložen do pohraničí, kde jsem spravoval pět farností, které obnášely 
6 kostelů, dvě kaple a dvě farní budovy. Místních dětí a mladých lidí bylo v kostele velmi 
málo (v Rýžovišti vůbec), ale čas se dal využít, že zvláště o víkendech a prázdninách 
přijížděly rodiny nebo i skupinky mladých (ministranti, schola) z těch předcházejících 
farností (Olomouc, Oldřišov, Hněvošice). 
 Do Újezdu jsem přišel již v jiné době. Byla náboženská svoboda, náboženství se 
vyučuje ve škole za úplně jiných podmínek, spolupráce se školami a státní správou je 
nejen dobrá, ale mnohdy ideální. Bohužel dnešní doba přináší i jiné možnosti, které často 



děti více zaujmou a na duchovní život jim zbývá málo času, rodiče často dávají u dětí 
přednost uplatnění se ve světě (sport, umění), což je prioritou a vztah k Bohu se 
nerozvíjí.  
 
Přestože jste začal rozvíjet své působení především v oblasti duchovní, záhy se 
dostavila nutnost dobudovat kostel v Drnovicích, pak se ve Slopném  začala 
kaple měnit v kostel, dále to byla přístavba fary, s převzetím hornolhotské 
farnosti rozsáhlá oprava jejího farního kostela, na řadu přišla i nezbytná 
generální oprava farního kostela v Újezdě, do toho stavba nového kostela 
v Dolní Lhotě ... Co Vám z toho všeho dalo nejvíce „zabrat“? 
 
Nepřipadá mi, že by mi tyto akce daly příliš zabrat. Byl jsem zvyklý opravovat vždy a 
vždy jsem se na pracích aktivně podílel, jak v Olomouci, tak i na dalších místech. 
V pohraničí to bylo nejtěžší, protože nebylo finančních prostředků ani lidí ochotných 
zdarma pomoci. Zde musím velmi ocenit pomoc mých bývalých farníků z Oldřišova a 
Hněvošic, kteří mi vždy ochotně přijeli pomoci. V dnešní době jsou více problémy s tím, 
že materiál je velmi drahý a dále se při investicích třeba vyznat a vypořádat s množstvím 
různých předpisů, povolení, jednání, kterých stále přibývá a někdy člověk ani nechápe na 
co jsou.  
 
Od roku 1990 vedete děkanství Valašské Klobouky. Co znamená být děkanem? A 
co to znamená konkrétně v tomto našem regionu?  
 
Funkce děkana je čistě administrativní. Děkan nemá žádnou církevně právní moc. Tu má 
v diecézi biskup a ve farnosti řádně ustanovený farář nebo administrátor. Děkan dbá na 
to, aby ve farnostech jeho děkanátu byly řádně konány bohoslužby, vedeny farní knihy, 
aby bylo v pořádku farní hospodaření, kněží hlásí děkanovi dovolenou, nemocenskou 
apod. Děkan koná každoročně vizitace farností a podává zprávu o stavu jednotlivých 
farností otci arcibiskupovi nebo generálnímu vikáři. 
 
I když víme, otče, že jste také členem Interdiecézního soudu v Olomouci, často 
se lidé ptají, jak funguje církevní soud v praxi, ptají se na Vaši funkci, na její 
obsah.  
 
V církvi má představený trojí moc: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Nejvyšší moc 
v církvi má Svatý otec a Apoštolský stolec. Místní církví se rozumí diecéze, jejímž 
představeným je diecézní biskup. Ten vykonává tuto trojí moc v hranicích své diecéze ve 
spojení se Svatým otcem pod vedením Apoštolského stolce. Moc zákonodárnou vykonává 
biskup sám, výkonnou buď sám, nebo prostřednictvím generálního nebo biskupského 
vikáře. Soudní moc vykonává buď sám, nebo prostřednictvím soudního vikáře (oficiála) a 
soudců. Všechno podle právních norem. Interdiecézní soud v Olomouci pracuje pro dvě 
diecéze – olomouckou a ostravsko-opavskou a je soudem prvního stupně. Pak je soud 
odvolací, který na návrh biskupa zřizuje Apoštolská signatura v Římě (nejvyšší soudní 
dvůr) a pak je soud třetího stupně v Římě, tzv. Svatá Rota římská. Každý pokřtěný má 
právo hledat spravedlnost u církevních soudů. Řízení u církevního soudu může být sporné 
– řeší se spor, zda určitý úkon – byl vykonán podle Božího a církevního práva, nebo 
řízení trestní, pokud se věřící dopustí trestného činu. Zde je třeba podotknout, že 
všechny církevní tresty jsou léčivé, to znamená, že mají viníka pokáním, nebo určitým 
soudním příkazem vést k polepšení. Nejčastější spory se vedou o platnost udělené 
svátosti, především manželství. Pokud oba manželé, nebo jeden z nich se domnívají, že 
jejich manželství nebylo uzavřeno podle Božího nebo církevního zákona a tedy bylo 
uzavřeno neplatně, mohou podat žalobu, kterou církevní soud pak projednává. Zde je 
třeba upozornit, že oni nežalují jeden druhého, ale vlastně žalují to manželství, čili jedna 
strana jsou oni, druhá manželství. Oni, případně jejich advokát předkládá soudu důkazy 
o neplatnosti manželství. Manželství hájí zase obhájce církevního svazku (latinsky 
defensor vinculi), který soudu předkládá důkazy, které svědčí o platnosti tohoto 
manželství. Pokud tyto důkazy nejsou dostatečné, může soud rozhodnout ve prospěch 



neplatnosti uzavřeného manželství. Moje funkce je právě obhájce svazku, čili jsem 
jakýmsi advokátem toho napadeného manželství. To je jen velmi stručně řečeno. Platí 
však zásada, že řádně uzavřené svátostné manželství podle Božích a církevních zákonů 
nelze rozloučit nebo zrušit žádnou lidskou moci. 
 
Když je člověk jako vy zahlcen takovým množstvím práce, měl by si umět najít 
čas i  pro svůj odpočinek, pro načerpání nových sil. Daří se Vám to? Jak 
nejraději relaxujete?  
 
 Asi každý ví, že relaxuji fyzickou prací, chovám včely, konám si běžné udržovací a 
úklidové práce kolem fary a kostelů. Že se mi to daří, o tom svědčí skutečnost, že jsem 
za 36 let ještě ani jeden den nemarodil. Nečinnost nesnáším, když jsem byl celkem za 
svůj život dvakrát u moře na pláži (1990 a letos dva dny), tak jsem se tam vyloženě 
nudil, protože jsem si nevzal žádnou knihu, nebo nějakou práci ke studiu – nebylo to 
možné.  
 
Čím Vás újezdští, a pak i lhotští farníci nejvíce překvapili – ať už kladně anebo i 
v tom negativním slova smyslu?   
 
Občas překvapení je, většinou kladné. Nejvíce mne překvapili farníci letošní poutí do 
Svaté země. Negativní překvapení, pokud se tomu tak dá říct je, když mi rodiče slibují 
náboženskou výchovu svých dětí před křtem, nebo prvním svatým přijímáním, já je 
považuji za věrohodné a oni to nesplní, někdy se mi i vysmějí. 
 
Myslím, že si dnes můžeme dovolit i trochu toho pohádkového zasnění; 
představte si: zlatá rybka ...  ta se ptá: 1. mohu odstranit všechno to, co Vás na 
těchto dvou farnostech nejvíc trápí – co by to mělo být? 2. Můžete vyslovit své 
největší přání co se týká: a) újezdské farnosti, b) hornolhotské farnosti, c) naší 
vlasti, d) naší církve, e) své osobní? Co byste jí, otče, odpověděl?  
 
1. Nejvíce mne ve farnostech trápí, když aktivní farníci dovedou být k sobě nepřátelští a 
ubližují si pomluvou, nadávkami. Tím nedávají pěknou vizitku nejen sobě, ale vůbec 
církvi. 2. a) v újezdské farnosti, abych dokázal více dětí a mladých lidí přitáhnout 
k eucharistickému Kristu = aby co nejčastěji přistupovali k sv. přijímání. b) 
v hornolhotské farnosti kromě úspěšné a včasné dostavby kostela v Dolní Lhotě, abych 
dokázal přimět některé mladé rodiče k větší upřímnosti při výchově dětí. c) aby naše 
vlast měla konečně odpovědné představitele v nejvyšších funkcích  d) aby církev v naší 
vlasti nemusela stále bojovat o katedrálu a majetek a mohla se více věnovat 
evangelizaci. d) nějaké vážné osobní přání momentálně nemám. 

 
Je jasné, že na zlatou rybku spoléhat asi nemůžeme, ale když už teď známe 
přání  našeho duchovního otce, můžeme každý z nás pouvažovat, jestli bychom 
k jejich alespoň částečných splnění nemohli přispět i my sami ... Nebyl by to 
špatný dárek…  
 
Díky za rozhovor, který dnes ukončíme poněkud netradičně, nicméně ve shodě 
s příležitostí, se kterou byl uskutečněn:  
 

Ve chvatu dní snad na pár okamžiků 
se smíme zastavit a říci slova díků 
za chvíli posvátnou, kdy v drahé katedrále 
svůj život dal jste do služeb Krista – Krále. 
 
Vyšel jste s touhou do brázd lidských duší 
Božího slova zrno hojně rozsévat. 
Zůstali k němu mnozí zaujatí, hluší, 
zamítli Boží pravdu, stokrát, tisíckrát. 



 
Nepadla vždy setba do úrodné země. 
Tak často ostré trní nebo hořký blín 
zničily brzo klíčící již sémě 
a v duši zůstal smutek, marné práce stín.  
 
Po letech kněžské práce dívejte se zpátky. 
I za ty rány nutno díky vzdát jen  
a vložit je do náručí Matky.  
Bez ran by úkol klasu zůstal nesplněn ... 
 
I těmito slovy, slovy básníka, Vám chceme, otče, poděkovat za 36 let obětavé 
kněžské práce a především za posledních dvacet let Vašeho života, které jste 
věnoval nám, vděčným, a máme-li být upřímní, i nevděčným farníkům.  
A co jiného Vám popřát, než aby Vás Pán stále provázel ve Vaší náročné službě, 
sílil v úkolech i těžkostech, kterých bude asi vždycky dost, obdarovával  
pokojem a pevným zdravím; kéž prožíváte radost, a  je i našim přáním, abyste 
mohl mít i radost z nás, svých oveček, a všeho, co pro nás dobrý Bůh ve své 
úžasné lásce připravuje.    
A když už to přání veršem začalo, ať tedy veršem, který vystihuje to podstatné, 
také končí:  
 
... a až při západu slunce přijde poslední Váš den,  
ať je s brázdou Vaší kněžské práce Pán Bůh spokojen! 
 
Až listy podzimu zasypou kněžské léto 
a sklízet úrodu až bude Ježíš – Rozsévač, 
kéž v dlaních Vašich zrnem čistým je to,  
co uloží se tam, kde není žádný pláč. 

H. Martincová 

*** 
 

POZVÁNÍ NA KONCERT NAŠÍ RODAČKY TÁNI JANOŠOVÉ 
 

 
 

V neděli 29. srpna 2010 v 17.00 hodin 
v kostele sv. Mikuláše v Újezdě 

zazpívá naše újezdská rodačka Táňa Janošová (mezosoprán) 
za doprovodu varhaníka Jiřího Šóna z Vizovic. 

 
Na programu budou duchovní díla z děl našich českách autorů 

Antoínína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a 
Zdeňka Lukáše. 

 

*** 

  



POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI 2010 
FARNOST ÚJEZD 

 
1. července : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.:  
19.00  Dr.: 

Za rodiče Drgovy a Vozárikovy 
Za Františka Tichého, syna, rodiče, dva zetě, duše  
v očistci a živou rodinu 

 
2. července : Pátek  
1. pátek v měsíci 
červenci 

15.20  Új.:  
 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Machů, syna Ladislava, jejich rodiče, sourozence, 
duše v očistci, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Za živou a + rodinu Daďovu a Hořákovu 

3. července : Sobota 
Sv. Tomáše, apoštola 

  6.30  Új.:  
16.00  Lo.: 

Za + Jana Psotu, živou a + rodinu Psotovu 
Za + Barboru a Marii Šulavovy a duše v očistci 

 
4. července : Neděle 
14. neděle  
v mezidobí 
Pouť v Újezdě 

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

Za + Josefa Maňase (výroční mše svatá) 
Za + rodiče Váňovy, duše v očistci, Boží požehnání a dary 
Ducha svatého pro živou rodinu 
Za rodiče Josefa a Ludmilu Maňasovy, dcery Ludmilu a Annu 
a živou rodinu 
Za + Josefa Bodláka, jeho rodiče, duše v očistci, dar zdraví 
a Boží požehnání pro živou rodinu 

 
5. července : Pondělí 
Slavnost svatých 
CYRILA A METODĚJE 
Pouť v Újezdě 

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

Za + Stanislava Dorničáka, rodiče z obou stran, jeho bratra, 
švagrovou, duše v očistci a živou rodinu 
Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu Strnadovu, dar 
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky  
Za + Josefa Kořenka, jeho rodiče, stařečky, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živé rodiny 

 
6. července : Úterý 
Sv. Marie Gorettiové, 
panny a mučednice 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.:  

Za + rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovu, + prarodiče, duše v 
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o dar 
zdraví a Boží ochranu pro manžela a děti do dalších let a za 
duše v očistci 

7. července : Středa 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za + rodiče Hlavicovy, Fojtů, rodinu Kirschnerovu, duše v 
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Máčalovy, Talašovy, jejich dcery, zdraví a Boží 
požehnání pro živé rodiny 

8. července : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.:  
19.00  Dr.: 

Za Boženu Janošovu, živou a + rodinu 
Za + rodinu Častulíkovu, snachu a zetě 

9. července : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Kořenkovy, jejich děti, vnuka Karla, snachu a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu 

10. července : Sobota 
Ferie 

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.: 

Za rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Za + Václava Bařinku 

11. července: Neděle 
15. neděle  
v mezidobí 
Sv. Benedikta, opata 
patrona Evropy 

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

Za Miroslava Žáčka, rodiče Žáčkovy, Peškovy a duše v 
očistci 
Za živé a + sedmdesátníky ze Slopného 
Na poděkování Pánu Bohu 
Za farníky 

12. července: Pondělí 
Ferie 

 
17.35  Új.: 

 
Za rodiče Janošovy, jejich děti a snachu Boženu 

 
13. července : Úterý 
Sv. Jindřicha 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za + Jana a Ludmilu Pavelkovy, sestru, rodiče, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu 
Za rodiče Buriánkovy, Olejníkovy a duše v očistci 

14. července :  Středa 
Výročí posvěcení 
kostela ve Slopném 

17.35  Új.:  
18.30  Sl.:  

Za živou a + rodinu Mačkovu 
Za + rodiče Chmelovy, vnučku Irenu, + příbuzenstvo, syna 
Antonína a živou rodinu 

15. července : Čtvrtek   
Sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.:  

Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, rodiče Šomanovy, 
syna Jaroslava, švagra Jaroslava Sáblíka a dar zdraví pro 
živou rodinu 

16. července : Pátek  15.20  Új.:  Za + rodiče Machů, S.M. Emanuelu, Jana Machů, Annu 



Panny Marie Karmelské   
18.30  Sl.:  

Machů, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, duše v očistci, živou 
a + rodinu 

17. července : Sobota 
Bl. Česlava a sv. 
Hyacinta, kněží 

  6.30  Új.:  
16.00  Lo.:   

Za živou a + rodinu Kovářovu a duše v očistci 
Za + Aloise Janoše, bratry, sestru, snachu a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

18. července : Neděle 
16. neděle  
v mezidobí 
Pouť ve Slopném 
(výročí posvěcení 
kostela) 

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

Za + Josefa a Annu Barcuchovy, jejich + rodiče a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
Za + Vlastu Šimonů (výroční mše svatá) 
Za + Aloise Rašku, tři bratry, dvě švagrové a jejich zemřelé 
rodiče 
Za živé a + padesátníky ze Slopného 

19. července : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.:  Za + rodiče Pavelkovy, jejich + rodiče, tři + zetě, duše 
v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 

 
20. července : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Za + rodiče Brlicovy, syna Josefa a dar zdraví pro živou 
rodinu 

21. července : Středa 
Sv. Vavřince z Brindisi, 
kněze a učitele církve 

17.35  Új.:  
18.30  Sl.:  

Za Miloslava Divokého 
Za živou a + rodinu Svobodovu, Tormovu a Pulkrábkovu 

 
22. července : Čtvrtek 
Sv. Marie Magdaleny 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za + Oldřicha Martinka, jeho rodiče, rodinu Kolajovu, 
Zavadilovu a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Obadalovy, dva syny, prarodiče z obou stran, 
duše v očistci a celou živou rodinu 

23. července : Pátek 
Svátek sv. Brigity, 
řeholnice 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za + rodiče Gajdůškovy, Zdeňka Spálovského, duše 
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za Věru Mlýnkovu, Jaroslava Slámu, rodinu Mlýnkovu a 
Kozubíkovu 

 
24. července : Sobota 
Sobotní památka P.M. 

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.:   

Za Annu Ambrůzovu, manžela, zetě, nemocnou osobu, 
dvoje prarodiče a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + rodinu Vašíčkovu, duše v očistci, zvláště ty, na které 
nikdo nepamatuje, dary Ducha svatého, ochranu Panny 
Marie pro nemocnou osobu a obrácení hříšníků 

25. července : Neděle 
17. neděle v 
mezidobí 
Sv. Jakuba, apoštola 

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

Za živé a + Anny (mše sv. s ofěrou) 
Za + rodiče Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna Karla, živou  
a + rodinu 
Za + Františku Kráčalíkovu (výroční mše svatá) 
Za farníky 

26. července : Pondělí 
Sv. Jáchyma a Anny, 
rodičů Panny Marie 

 
17.35  Új.:  

 
Za rodiče Juříčkovy, dceru Aničku, vnuka Jaroslava, zetě  
a duše v očistci 

27. července : Úterý 
Sv. Gorazda a druhů 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  
 

Za Jaroslava Elšíka, rodiče, sourozence, duše v očistci, 
na které nikdo nepamatuje a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za Františku Novákovu, rodinu Kovaříkovu, rodiče z obou 
stran, rodiče Šeré a dar zdraví pro živou rodinu 

28. července : Středa 
Ferie 

17.35  Új.:  
18.30  Sl.:  

Za Stanislava a Ludmilu Fojtíkovy 

 
 
29. července : Čtvrtek 
Sv. Marty 

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.:  

Za + Jaroslava Sáblíka, rodiče Šomanovy, syna Jaroslava, 
švagra Jindřicha Zvonka, dar zdraví a ochranu Boží pro 
živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za + rodiče 
Smolkovy, dvě dcery, tři zetě, duše v očistci a dar zdraví do 
dalších let 

30. července : Pátek 
Sv. Ignáce z Loyoly, 
kněze 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za + Marii a Františka Machů, + rodiče Častulovy, ochranu 
a pomoc Boží pro živé rodiny 
Za + Vladimíra Hlavicu, + rodiče z obou stran, duše  
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 

31. srpna : Sobota 
Sv. Ignáce z Loyoly, 
kněze 

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.:  

Za rodiče Kořenkovy, jejich rodiče, syna, dva zetě  
a ochranu Boží pro celou živou rodinu 
Za + Václava Šimáka, dvoje rodiče, jejich + děti a živou 
rodinu 



POŘAD BOHOSLUŽEB V SRPNU 2010 
FARNOST ÚJEZD 

 

  1. srpna : Neděle  
18.neděle v mezidobí 
POUŤ NA 
PLOŠTINĚ 
Sv. Alfonsa z Liguori, 
biskupa a učitele církve 

  7.00  Új.:  
 
  8.15  Sl.:  
  
11.00 Pl.: 

Za manžele Hlavičkovy, Marii Belžíkovu a Františku Čalovu 
Za manžela, syna, rodiče Dubcovy, Peškovy, duše v očistci 
a pomoc Boží pro živé rodiny 
Vzpomínková mše sv. za umučené na Ploštině a jejich 
rodiny 

2. srpna : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.:  Za Marii a Jana Jordánovy a S.M. Belarmínu 
 

3. srpna : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
Za rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran, Františka 
Hnaníčka, Zdeňka Kovála, duše v očistci a Boží ochranu pro 
živou rodinu 

4. srpna : Středa 
Sv. Jana M. Vianneye, 
kněze 

17.35  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za + rodiče Repaté, rodiče Polomíkovy, sestry, bratra, 
švagrovou a živou rodinu 
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

5. srpna : Čtvrtek 
Posvěcení římské 
baziliky Panny 
Marie.Sněžné 

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.:  

Za + Justina Kojdu, Vojtěcha Kořenka, jejich rodiče, + 
Josefa Ovesného, dar zdraví a ochranu Boží pro živou 
rodinu 
Za Josefa Ovesného, syna, rodiče Stružkovy, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živou rodinu 

6. srpna : Pátek   
Svátek Proměnění 
Páně 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Františka Hlavenku, dvoje rodiče, sourozence, živou 
rodinu a duše v očistci 

7. srpna : Sobota 
Sv. Sixta I., papeže a 
mučedníka 

  6.30  Új.:   
 
16.00  Lo.: 

Za + rodinu Machů, Divokou, Stružkovu a Boží požehnání 
pro živé rodiny 
Za + Františka Trčku 

 
 
8. srpna : Neděle 
19. neděle  
v mezidobí 
Sv. Dominika, kněze 

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

Za + Svatopluka Andrýska, dvoje rodiče, celou + rodinu, 
Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
Za + manžela Vladimíra, jeho otce, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živé rodiny 
Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran, živou rodinu 
Janošovu 
Za + rodiče Běloňovy, zetě Antonína a celou živou rodinu 

9. srpna : Pondělí 
Svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, 
Panny a učitelky 
církve 

 
17.35  Új.: 

 
Za Karla Hlavičku a syna, dvoje rodiče, živou rodinu a duše 
v očistci 

 
10. srpna : Úterý 
Svátek sv. Vavřince, 
mučedníka 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za + manžela Jana Machů a Boží lásku pro živé rodiny 
Za + rodiče Častulíkovy, Annu a Jana Barcucha, vnuka 
Luboška, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro živou 
rodinu 

 
11. srpna : Středa 
Sv. Kláry, panny 

17.35  Új.:  
 
 
18.30  Sl.: 

Za + Annu a Jaromíra Belžíkovy, jejich + sourozence,  
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za syna Miroslava, manžela, živou rodinu Jurkovu a duše v 
očistci 

12. srpna : Čtvrtek 
Sv. Jany Františky de 
Chantal, řeholnice 

17.35  Új.:  
19.00  Dr.: 

Za + Františka Zvonka, rodinu Zvonkovu a Fojtíkovu 

13. srpna : Pátek 
Sv. Ponciána a 
Hippolyta, mučedníků 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za + Marii Pastyříkovu, Vranovu, Holou, jejich + rodiče a 
Boží ochranu pro celou rodinu 
Za + rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodiče Zvonkovy a Boží 
ochranu pro živé rodiny 

14. srpna : Sobota 
Sv. Maxmiliána Marie 

  6.30  Új.:   
 

Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, jejich rodiče, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živé rodiny 



Kolbeho 
Adorační den  
ve Slopném 

16.00  Lo.:  
 
18.30  Sl.: 

Za + Josefa Kuželu, bratra, sestru, dvoje rodiče, dary 
Ducha svatého a Boží požehnání pro živé rodiny 
Za prarodiče Kozubíkovy, Hovězákovy, jejich děti a dar 
zdraví pro živou rodinu 

15. srpna : Neděle 
Slavnost 
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 
20. neděle  
v mezidobí 

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

Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče a sourozence 
Za rodinu Trčkovu 
Za Zdenku Gackovu, rodinu Machů a Baroňovu, duše v 
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za rodiče Kořenkovy, Kristinu Ludíkovu, duše v očistci a 
hojnost Božího požehnání pro živou rodinu 

16. srpna : Pondělí 
Sv. Rocha a sv. 
Štěpána, vyznavačů 

17.35  Új.:  Za + Vladimíra Svatoně, Františka Váňu, + rodiče, rodinu 
Machů, Hlubinovu a dar zdraví pro živou rodinu 

 
17. srpna : Úterý  
Ferie 

17.35  Új.:  
 
 
19.00  Dr.:  

Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů, 
Frýželkovu, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc pro živé 
rodiny 
Za rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu Prokešovu, 
Stanislava Kůdelu, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu 

 
18. srpna : Středa 
Ferie 

17.35  Új.:  
18.30  Sl.:  

? 
Za + rodiče Kořenkovy, dceru Rosinu, syny, švagry, vnuka 
Josefa, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

 
19. srpna : Čtvrtek 
Sv. Jana Eudese, kněze 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za Bartoloměje Bařinku, snachu, tři syny, dva zetě, rodiče z 
obou stran 
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje + rodiče, 
jejich děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

20. srpna : Pátek 
Sv. Bernarda, opata a 
uč.církve 

15.20  Új.:  
 
 
18.30  Sl.:  

Za + Josefa Chromčáka, jeho rodiče, + rodiče Březinovy, 
manžele Kostkovy, + Vojtěcha Kořénka, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života  
s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 

21. srpna : Sobota 
Sv. Pia X., papeže 

  6.30  Új.:  
 
16.00  Lo.:  

Za Josefa Trčku, rodiče Trčkovy, babičku Matyášovu, živou 
a + rodinu 
Za + Jana Kozubíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

22. srpna : Neděle 
21. neděle  
v mezidobí 
Patrocinium sv. 
Rocha ve Slopném  
Panny Marie Královny 

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

 
Za + Vlastimila Šlížka (výroční mše svatá) 
Za + Františku Fojtů (výroční mše svatá) 
Za živé a + šedesátníky ze Slopného a Sehradic 
Za + Annu Pavelkovu, manžela, snachu, zetě, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

23. srpna : Pondělí 
Sv. Růženy z Limy, 
panny  

 
17.35  Új.:  

 
Za Emila Hybla, dceru Františku, dar zdraví a Boží 
požehnání pro celou živou rodinu 

 
24. srpna : Úterý 
Svátek  
sv. Bartoloměje, 
apoštola 

 
17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

 
Za Josefa Ďulíka, jeho otce, Františka Janků, Andělu 
Drábkovu 
Za + Karla Jaruška, manželku, zetě, rodiče z obou stran, 
Marii Konečnou, manžela a duše v očistci, na které nikdo 
nepamatuje 

25. srpna : Středa 
Sv. Kristýna a druhů, 
mučedníků; sv. 
Ludvíka; sv. Josefa 
Kalasanského, kněze  

 
17.35  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

 
Za + rodinu Hlavičkovu, Jindřišku Žalkovu, manžela 
Jaroslava a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Miroslava Švihla a sestru Boženu 

 
26. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
19.00  Dr.:  

Za + rodinu Hlavičkovu, Jindřišku Žalkovu, manžela 
Jaroslava, ocranu a pomoc Boží pro živé rodiny 
Za + Ludmilu a Ladislava Žáka, ochranu a pomoc Boží pro 
živou rodinu z obou stran 

 
27. srpna : Pátek   
Sv. Moniky 

15.20  Új.:  
 
18.30  Sl.:  

Za Marii Pastyříkovu, rodiče Okaté, Václavíkovy, duše  
v očistci a dar zdraví pro živé rodiny 
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro živou 
rodinu 



28. srpna : Sobota 
Sv. Augustina, biskupa 
a učitele církve 

  6.30  Új.:  
16.00  Lo.: 

Za farníky 
Za Miloslava Šůstka, rodiče, sestru Helenu, dar zdraví, Boží 
požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu Šůstkovu 
a Porubskou 

29. srpna : Neděle  
22. neděle  
v mezidobí 
Umučení sv. Jana 
Křtitele 

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

 
Za + Marii Váňovu (výroční mše svatá) 
Za školní mláděž (začátek školního roku) 
Na poděkování Pánu Bohu za osmdesátnice z Drnovic s 
prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro jejich rodiny 

30. srpna : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.:  Za + Františka Hovězáka, rodiče z obou stran, duše  
V očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

 
31. srpna :  Úterý 
Ferie 

17.35  Új.:  
 
 
18.30  Dr.:  

Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, + prarodiče, 
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Františka Machuču, rodiče z obou stran, jejich děti a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI 2010 
FARNOST HORNÍ LHOTA 

 
1. července : Čtvrtek 
Ferie 

16.00   Za + Annu a Marii Dočkalovu, její sestru, rodiče z obou stran a 
ochranu Boží pro celou živou rodinu 

2. července : Pátek  
1. pátek v měsíci 
červenci 

 
17,45  

 
Za živou a + rodinu Perůtkovu, Úšelovu a Malyškovu 

3. července : Sobota 
Sv. Tomáše, apoštola 

17.45  Za členy živého růžence a účastníky májových pobožností z Horní 
Lhoty 

 
4. července : Neděle 
14. neděle v 
mezidobí 
Pouť v Újezdě 

 
  6.55   
  9.30  

 
Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, dvoje rodiče, duše v očistci 
a celou živou rodinu 
Za + Ludmilu Matulíkovu (výroční mše svatá) 

5. července : Pondělí 
Slavnost svatých 
CYRILA A METODĚJE 
Pouť v Újezdě 

  6.55   
  9.30    

Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou  
a + rodinu 
Za + Stanislava Navrátila (30. výročí úmrtí), rodiče Navrátilovy, 
Štraitovy, Marii Mikulcovu, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu 
pro celou živou rodinu 

8. července : Čtvrtek 
Ferie 

 
16.00   

 
Za + rodiče Bartošovy, syna, + rodiče Martinů, duše v očistci a 
Boží ochranu pro celou živou rodinu 

10. července : Sobota 
Ferie 

17.45   Za tři + sestry, jejich manžely a duše v očistci 

11. července : Neděle 
15. neděle  
v mezidobí 
Sv. Benedikta, opata 
patrona Evropy 

 
  6.55   
 
  9.30    

 
Za + Ludmilu a Jaroslava Máčalovy, rodiče z obou stran 
a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry, bratra, Marii  
a Františka Šenovské, dceru Yvetu, živou a + rodinu 

15. července : Čtvrtek   
Sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

 
16.00   

 
Za + Miroslava Polomíka, dva syny, dar zdraví a ochranu Boží pro 
celou živou rodinu 

17. července : Sobota 
Bl. Česlava  
a sv. Hyacinta, kněží 

17.45   Za Františka Žáčka, rodiče z obou stran a ochranu Boží  
pro živou rodinu 

18. července : Neděle 
16. neděle  
v mezidobí 
Pouť ve Slopném 

  6.55   
 
  9.30  

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou za dar 
zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let 
Za farníky 

19. července : Pondělí 
Ferie 

17.30  Sehradice: Za + Františka Novosáda, syna, rodinu Novosádovu, 
Manduchovu, za Boží ochranu, pomoc pro živé rodiny a duše v 
očistci 

24. července : Sobota 17.45   Za dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 



Sobotní památka P.M. 
25. července : Neděle 
17. neděle  
v mezidobí 
Sv. Jakuba, apoštola 

  6.55  
 
  9.30    

Za + rodiče Polomíkovy, Josefa Válka, duše v očistci a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Za Františka Petráše, dvoje rodiče, jejich dcery, dva zetě, celou + 
rodinu, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu 

29. července : Čtvrtek 
Sv. Marty 

16.00   Za + rodiče Boráňovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živé 
rodiny 

31. července : Sobota 
Sv. Ignáce z Loyoly, 
kněze 

 
17.45   

 
Za Jana Bětíka, celou živou a + rodinu 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V SRPNU 2010 
FARNOST HORNÍ LHOTA 

 
  1. srpna : Neděle  
18. neděle  
v mezidobí 
Sv. Alfonsa z Liguori, 
biskupa a učitele církve 

 
  6.55   
 
  9.30   

 
Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, Boží požehnání  
a Dary ducha svatého pro živou rodinu 
Za + Ludmilu Sanytrákovu, její rodiče, duše v očistci a celou 
živou rodinu 

2. srpna : Pondělí 
Ferie 

17.30  Sehradice: Za + rodinu Fiuráškovu, rozvázání rodových kořenů, 
dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu 

5. srpna : Čtvrtek 
Posvěcení římské 
baziliky P.M. Sněžné 

 
16.00   

 
Za + manžele Krejčířovy, Matulovy, rodiče z obou stran, jejich 
sourozence a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

6. srpna : Pátek   
Svátek Proměnění 
Páně 

 
17.45 

 
Za Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, rodiče z obou stran 
a duše v očistci 

7. srpna : Sobota 
Sv. Sixta I., papeže a 
mučedníka 

 
17.45   

 
Za členy živého růžence 

8. srpna : Neděle 
19. neděle v 
mezidobí 
Sv. Dominika, kněze 

  6.55   
 
  9.30    

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, dva 
manžely, rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu 
Na poděkování u příležitosti 80 let života s prosbou za dar zdraví, 
Boží pomoc, ochranu a požehnání 

12. srpna : Čtvrtek 
Sv. Jany Františky de 
Chantal, řeholnice 

16.00   Za + Stanislava Kozubíka, dar zdraví a Boží ochranu  
pro celou živou rodinu 

14. srpna : Sobota 
Sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho 

17.45   Za + rodiče Váňovy, Bernátkovy, Maráškovy, dítko, syny, duše v 
očistci, na které nikdo nepamatuje a Boží požehnání pro živé 
rodiny 

15. srpna : Neděle 
Slavnost 
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 
20. neděle  
v mezidobí 

 
  6.55   
 
  9.30    

 
Za rodiče Mikovy, jejich rodiče, sourozence a celou živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 

16. srpna : Pondělí 
Sv. Rocha a sv. 
Štěpána Uherského, 
vyznavačů 

  
17.30  

 
Sehradice: Za rodiče Máčalovy, Majzlíkovy, duše v očistci, dar 
zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

19. srpna : Čtvrtek 
Sv. Jana Eudese, kněze 

 
16.00   

 
Za + Ottu Pláška, + rodiče Pláškovy, Chmelařovy, dceru Miladu, 
dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

21. srpna : Sobota 
Sv. Pia X., papeže 

 
17.45   

 
Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, rodiče Váňovy, jejich 
děti a rodiče Hradilovy 

22. srpna : Neděle 
21. neděle  
v mezidobí 
Panny Marie rálovny 

  6.55   
 
  9.30   
 

Za živou a + rodinu Máčalíkovu, Františka Beňka a duše 
v očistci 
Za + Aloise Divoku, duše v očistci, rodiče z obou stran 
A Boží ochranu pro živé rodiny 



26. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

 
16.00   

 
Za dvoje + rodiče, dceru, syna a celou živou rodinu 

28. srpna : Sobota 
Sv. Augustina, biskupa 
a učitele církve 

 
17.45   

 
Za Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví 
pro živou rodinu 

29. srpna : Neděle  
22. neděle  
v mezidobí 

  6.55   
 
  9.30    

Za + Jaroslava Kozubíka, manželku Marii, rodiče z obou stran, 
živou a + rodinu 
Za školní mládež (začátek nového školního roku) 

 
30. srpna : Pondělí 
Ferie 

  
17.30  

 
Sehradice: Za + rodiče, bratra, duše v očistci a dar zdraví pro 
živou rodinu 

 

*** 

JMÉNA Z KANCIONÁLU 
(pokračování) 

 
Michna z Otradovic Adam Václav (1600-1676) 
 Michna se narodil kolem roku 1600 v erbovní rodině v Jindřichově Hradci. Už jeho 
předkové tíhli k hudbě. Z rodiny Michnů se připomíná Michna  v roce 1535 jako varhaník 
v Jindřichově Hradci. První záznamy týkající se Adama pocházejí ze seznamu jmen 
studentů, kteří navštěvovali jindřichohradeckou jezuitskou kolej. Podle nich byl Adam 
zapsán na gramatiku, syntax a na poetiku.Víme více o jeho díle než o jeho životě. Data 
nemůžeme pokládat za definitivní. První nepochybné datum, týkající se jeho života, je 
rok 1633. Z tohoto roku pochází zápis o tom, že Adam byl varhaníkem proboštského 
kostela Nebevzetí Pany Marie v Jindřichově Hradci. Varhaníci měli v té době velkou úctu a 
zaujímali významné společenské postavení. Byl také učitelem hudby a zpěvu. Napsal 
řadu hudebních děl i básní. Později působil v jindřichohradeckém literátském kůru. Oženil 
se s měšťanskou dívkou Zuzanou Cimmermannovou. Během třicetileté války 
nashromáždili spolu velké jmění. Po Zuzanině smrti se Michna znovu oženil. Jeho druhou 
manželkou se stala Terezie Kateřina Eppinaurová. Michna zemřel 22. září 1676 v 
Jindřichově Hradci. Velké nejasnosti panují v náboženské orientaci Michny. Jeho otec byl 
katolík, ale byl spřátelen s Bramhauzským. Nevíme, zda byl Michna katolíkem z 
přesvědčení, nebo jen díky nátlaku a jezuitské výchově ve škole. .Důležité pro Michnovo 
tvoření bylo, že měl styky s ostatními městy. Kromě styků z Brnem (jezuitská kolej), měl 
styky s Olomoucí (také s jezuitskou kolejí). Styky s Prahou dokládá to, že Michnovy 
kancionály byly tištěny v Praze. 
 Michnovo literárně hudební dílo obsahuje tři soubory: l. Česká mariánská muzika – 
objevu-je se v ní oslava Panny Marie, její radost z narození Ježíše i bolest nad jeho 
utrpením. 2. Loutna česká - jejích 13 písní určil k soubornému provedení. 3.Svatoroční 
muzika - obsahuje písně k jednotlivým obdobím liturgického roku, některé z nich oslavují 
světce. 
 Michna jako hudební skladatel nebyl - podobně jako básník - okrajovou postavou. 
Vedle melodií pro skladby ve jmenovaných třech básnických sbírkách psal duchovní 
skladby, hlavně mše (mše václavská a mariánská). Michnovo dílo mělo ve své i pozdější 
době velký význam. Mnohé z jeho písní převzaly soudobé i pozdější kancionály, něco 
lidová tradice a kramářská píseň. 
 V současném kancionálu jsou od Adama Michny zařazeny adventní písně Zavítej k 
nám, Stvořiteli a Z nebe posel vychází, nesmrtelná vánoční ukolébavka Chtíc aby spal, 
velikonoční sekvence Velikonoční oběti a hymnus Vesel se, nebes královno, eucharistické 
písně Vítej nám, Hoste přemilý a Zdráv buď, Chlebe; dále píseň ke všem svatým Všichni 
Boží vyvolení a křestní píseň Buď Bohu chvála… 

Připravil František Čech (pokračování) 

*** 
Na Bohu záleží, čím máme projít. 
Na nás záleží, jak tím projdeme. 

*** 



 

ZPRÁVY A INFORMACE 
 
Zápis ze zasedaní  mimořádné Farní rady v Horní Lhotě 30.6.2010 
Přítomni: P. Jan Můčka, farář, P. Kryštof Klat, kaplan, Malota M.,. Malota R., Šenovská J., 
Šenovský J., Šenovský Z., Kuželová M., Řeháková E., Masař J., Masař L., Masářová J., 
Šimonů M ., Kutáčková A., Navrátil Z., Plášek J., Navrátilová Z., Navrátil Z., Šenovská L., 
Kovaříková B., Plášek M. 
Nepřítomni: Ulrich V. 
 
Z jednání Farní rady: 
1. Poděkování všem co se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě slavnosti prvního 
svatého příjímání a Božího těla. 
2. Představení nového kaplana Kryštofa Klata, který bude bydlet na faře v Horní Lhotě. 
3. Jednání o renovaci a vybavení celé fary, zajištění pomoci s úpravami a úklidem fary. 

Zapsala: Martina Šimonů 
 

Do správní rady Charity Luhačovice, která působí také na území farnosti Horní Lhota 
byly jmenovány paní Jiřina Masařová a paní Marie Velísková, jako zástupkyně farnosti 
Horní Lhota. 
 
Přihlášky do vyučování náboženství se podávají do konce července přímo duchovním 
(farnost Újezd P. Janu Můčkovi, farnost Horní Lhota P. Janu Můčkovi, nebo otci 
kaplanovi). Tiskopis přihlášky je v sakristii každého kostela. 
 
Poděkování. Děkuji všem svým farníkům a přátelům za milá blahopřání, modlitby a také 
dary, které jsem obdržel u příležitosti svého životního jubilea. Na všechny své farníky, 
přátele a dobrodince pamatuji denně v modlitbách a při oběti mše svaté. 

P. Jan Můčka 

 
SKUPINY ÚKLIDU 

V kostelích újezdské farnosti v měsíci červnu 2010: 
 

Datum: Újezd : Drnovice :   Slopné : 
3.7.: 11. 7. 14. 
10.7.: 12. 8. 15. 
17.7.: 13. 9. 16. 
24.7.: 14. 10. 1. 
31.7.: 15. 11. 2. 
7.8.: 16. 1. 3. 
14.8.: 17. 2. 4. 
21.8.: 18. 3. 5. 
28.8.: 1. 4. 6. 
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Uzávěrka vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky dávejte do pokladničky v 

kterémkoliv z našich kostelů. Pro farníky zdarma. 


