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KÉŽ VDĚČNĚ VYZNÁVÁM 
 

Můj Bože, 
Kéž si vděčně připomínám skutky 
milosrdenství, 
jež jsi mi prokázal, a též je vyznávám! 
Mé kosti ať jsou proniknuty láskou k tobě a ať 
říkají: 
 “Hospodine, kdo se ti vyrovná?” 
Rozvázal jsi moje pouta, přinesu ti  oběť díků. 
Budu vypravovat, jak jsi je rozvázal, 
a všichni, kdo se ti klaní a uslyší to, zvolají: 
“Buď veleben Hospodin na nebi i na zemi, 
podivuhodné je jeho jméno!” 

(Sv. Augustin – Vyznání) 
 
 
 
 

“Kdo věří, ten se netřese. 
Kdo věří, ten neztrácí nervy. 
Kdo věří, ten není pesimista. 

Víra, to je radost, která pochází od Boha.” 
Aby ta radost byla opravdová, je nutné mít čisté srdce. 

 
Hojnost duchovního obohacení při prožívání letošních velikonoc,  

radost z Kristova zmrtvýchvstání,  
posílení víry a naděje ve věčnou spásu Vám přejí 

 
P. Jan Můčka 

P. Vitaliy Molokov 
 
* * * 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU: 
 

ČTVRTEK: 15.45 



SOBOTA: 17.45 
NEDĚLE:  6.55    

9.30 
PRVNÍ PÁTEK: 17.45 
  
Svaté velikonoční třídení:  
Zelený čtvrtek: 17.30 
Velký pátek: 15.30 
BÍLÁ SOBOTA: 20.00 

 
* * * 

 

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 vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a 
politická práva žen.    
 
Úmysl misijní: Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a 
evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.  
 
Úmysl národní: Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a 
toleranci a ne k násilí a sobectví.  
 
Úmysl farní:  Aby co nejvíce farníků získalo pro svůj duchovní život obohacení z 
prožití Svatého třídení a aby rodiče vedli k prožívání liturgie své děti. 

* * * 
 

Z FARNÍ MATRIKY: 
 

Do společenství víry jsme 
skrze svátost křtu v měsíci březnu přijali: 

 
Terezu Váňovou – Horní Lhota 

Dominika Úšelu – Brno 
 

*** 
 

V měsíci březnu 2006 z naší farnosti 
 odešla na věčnost a byla pohřbena: 

 
11. března: 

Anna Růžičková – 82 let 
Horní Lhota 70 

 
Odpočinutí věčné dej jí, Pane 
a světlo věčné ať jí svítí. 
Ať odpočívá v pokoji. 

 
* * * 

ZE ŽIVOTA KNĚZE 



 

JAK JSEM SE UČIL PŘESNOSTI 
 

Coby novosvěcenec jsem byl poslán do Náchoda jako kaplan. A to nesmírně 
zvědavý na své první místo, o němž se říká, že je kněz dostává od Pána Boha. 
Vítal mne v této farnosti pan děkan Ladislav Dragoun, kněz někdy laskavý a 
jindy přísný, někdy shovívavý a jindy nesmírně důsledný. Jeho velikost jsem 
poznal až odstupem času. Chtěl naprostý pořádek a miloval řád, jen v něm 
dokázal žít. Mše svaté musely začínat dle možnosti na vteřinu, a to doslova. 
V sakristii muselo být přede mší svatou naprosté ticho a ministrant v tom tichu 
sledoval, kdy začnou na radnici bít hodiny. Hned po prvním úderu musel zazvonit 
k počátku mše svaté, nejlépe současně. Když se to podařilo, měl z toho pan 
děkan radost a s tou pak vstupoval k oltáři.  

 Velmi přísně úřadoval, často až s absolutní přesností. Jednou v noci, asi 
ve dvě hodiny, na mě pan děkan zazvonil. Vyletěl jsem z postele a běžel po 
schodech dolů do kanceláře. Myslel jsem si, že půjdu někam zaopatřovat, že 
někdo umírá; nač by mne pan děkan budil. Ten ale ještě seděl u svého stolu, 
psal a také kontroloval matriky. Ukázal mi jeden zápis a ptal se, co je na něm 
chybné. Ač jsem vše četl a důkladně prohlížel, nic jsem nenašel. Pak mi pan 
děkan podal namočené pero a řekl mi, abych udělal na konci zápisu tečku, že 
tam chybí. Udělal jsem ji a směl si jít zase lehnout. A ještě mi pověděl, že mne 
zavolal v noci jen z toho důvodu, abych nikdy nezapomněl, že se na závěr 
matričního zápisu dělá tečka. Kdyby mi to řekl ve dne, jen tak mimochodem, 
zapomněl bych na to. Tak to nemohu zapomenout nikdy a tečku udělám 
vždycky. Snad proto, že mi to bylo řečeno tak hluboko v noci.  

 Jednou jsem si objednal nějaké knihy. Doručili mi je dopoledne, pan 
děkan byl tehdy zrovna při tom. Když jsem pak týž den odpoledne dávali spolu 
na poštu dopisy i složenky, zeptal se mě najednou, kde jsou peníze na zaplacení 
těch knih. Pověděl jsem mu, že zaplatím vše další den nebo později. Na to mi on 
odpověděl: “Velebný pane, chtěl bych mít vaši jistotu, s níž říkáte, že tu zítra 
ještě budete. Já tu jistotu už dávno nemám.” Hned jsem šel ony knihy zaplatit, 
protože ani já tu jistotu neměl.  

 V čem máme na tomto světě skutečnou jistotu? Není lépe mít docela 
všechno denně v pořádku? Můžeme si sice dělat plány na desetiletí, ale 
v každém případě musíme být ochotni odejít. V tom je veliká moudrost, jedna 
z největších. 

 Když pan děkan po velkém utrpení umřel, nezbyly po něm žádné resty, 
nedodělávky. Všechno denně vyřídil, i kdyby měl u stolu úřadovat dlouho do 
noci. Jeho stůl byl denně čistý. Bohužel u mne tomu nikdy ani zdaleka tak není. 
Neznám onu důslednost. Ale na něho nikdy nezapomenu. Abych nikdy ani při vší 
své práci nezapomněl na to, co k životu nutně patří. Totiž řád a kázeň.  

 A vím to především pro onu noční chvíli, kdy jsem tu opomenutou tečku 
musel udělat. Bylo to dobře. Člověk musí svou práci dobře dodělat a nenechat ji 
nedokončenou. Jistotu dne dalšího nemáme nikdo. 

(podle P. F. Lukeše V. U.) 
 

* * * 
 

VÍC NEŽ OLYMPIÁDA 
 

 Den, který je v kalendáři nazván Hod Boží Velikonoční, je nejvýznamnější 
slavností celého roku. Všechny neděle – dny, kdy se nedělá, ale oslavuje – jsou 
připomínkou právě této.  
 Když jsme v roce 1998 spoluprožívali těžké zápasy našich hokejistů na 
olympijském turnaji v Naganu, mělo po vítězném finálovém utkání mnoho lidí 
takovou radost, že se shromažďovali v ulicích a na náměstích, a s nadšením 
oslavovali. A to je radost nesmírné radosti, kterou o Velikonocích prožívá církev. 



Velikonoce jsou pro nás křesťany zpřítomněním Ježíšova vítězného zápasu se 
zlem a smrtí, do kterého šel kvůli každému z nás s naprosto totálním nasazením 
– až k oběti vlastního života.  
 Protože jsme ke Kristu osobně připojeni vírou a křtem, má každý z nás šanci 
obstát v zápasech vlastního života o dobro, pravdu, lásku a spravedlnost.  
 Kristus sám nás ujišťuje, že pokud se k němu připodobníme v jeho zápase o 
lásku, budeme k němu připodobněni i v jeho vítězství nad smrtí. 
 A to všechno v neděli jako křesťané oslavujeme. 
 

(Vojtěch Cikrle) 
(V. U.) 

* * * 

V kříži dává Bůh celou svou lásku 

TAKOVÝM ZPŮSOBEM, 
JAKÝ SE NEDÁ VYMYSLET ŽÁDNOU CHYTROSTÍ 

A VYŽÁDAT ŽÁDNOU SPRAVEDLNOSTÍ. 
 

(Klaus Hemerle) 

 
* * * 

 

OSEL 
 

Byl jsem svědkem krátkého rozhovoru vážně nemocného muže s jeho 
lékařem. Když doktor odcházel ze služby, zastavil se u lůžka svého pacienta a 
řekl mu: “Odcházím domů, ale jsem vám k dispozici.”  
 V té krátké větě jsou přítomna dvě nádherná a posilující slova: být a 
chtít. V prvním je obsažena existence, ve druhém láska.  
 
…jinými slovy… 
 

Pokud máte zájem hledat vzor v nějaké 

postavě z evangelia, doporučuji osla, 
pro kterého Ježíš poslal apoštoly. 
Byl nejen k dispozici, ale měl i ochotu jít. 
 

(Max Kašparů) 
(V. U.) 

* * * 

TÝDEN VYPNUTÉ TELEVIZE 
 

Vypněte televizi, zapněte život! Těmito slovy vyhlásilo americké hnutí “TV-
Turnoff Network” (volně přeloženo Síť vypnuté televize) poslední letošní dubnový 
týden (24. až 30. dubna) za týden vypnuté televize. Když se rozhodnete Týdne 
vypnuté televize zúčastnit, získáte čas, který se dá využít k něčemu zábavnému 
nebo užitečnému.  
Proč celý týden vůbec nezapínat televizi?  
Průměrný divák (řekněme 2 hodiny denně) ušetří bez televize za týden 14 hodin. 
To je docela slušná porce času. Během ní se toho dá zažít hodně zajímavého, 
udělat to, co čeká týdny na dokončení, setkat se lidmi, které jsme dlouho 
neviděli, naučit se něco nového, promyslet věci nadlouho dopředu, dojet tam, 
kam jsme dlouho chtěli… 
 Týden je dost dlouhá doba. Je potřeba překonat počáteční “odvykací” obtíže, a 
na to by jeden nebo dva dny nemusely stačit. Možná to bude trochu bolet, ale 
není potřeba se potíží bát. Vynahradíte si je tím, co neobvyklého zažijete. A dost 



pravděpodobně se budete na televizi dívat méně i po skončení Týdne vypnuté 
televize. V USA to potvrzuje 90 % účastníků Týdne.  
Jak to prakticky udělat?  
Nestyďte se pomoci si nějakým “trikem” – uložit televizi do skříně nebo do 
sklepa, nebo aspoň vytáhnout anténu a přívodní šňůru. Nebo se vsadit s rodinou, 
že kdo to nevydrží a televizi zapne, bude měsíc umývat nádobí. Raději se 
vyhýbejte “blízkému pokušení” a nelistujte programy televize, ani se nedívejte 
předem na to, “o co přijdete”.  
Jak to celé ještě vylepšit?  
Jděte do toho s rodinou nebo se známými. Ve dvou se to lépe táhne.  
A nakonec…  
…oslavte to! Můžete být velkorysí, protože jste v uplynulém týdnu ušetřili za 
elektřinu, v příštím týdnu ušetříte za zbytečnosti z reklam, které jste neviděli, a 
hlavně jste získali kus života pro sebe navíc.  

       (Podle www.beztelevize.org) 

 
* * * 

 

KDE HLEDAT “ŠTĚSTÍ” 
 
Na hřišti v parku se potkaly dvě mladé maminky a daly se spolu do řeči. Jedna 
nad kočárkem se spinkajícím miminkem neustále vzdychala – kolem dítěte je 
přece tolik práce a babička chodí “vozit” jen dvakrát v týdnu, byt mají malý, 
manžel je pořád v práci a zdaleka nevydělá tolik, kolik by bylo potřeba. 
Ta druhá s úsměvem pozorovala své dva starší synky, kteří si hráli na pískovišti. 
Pak s příjemnou samozřejmostí nabídla na lavičce prs svému nejmladšímu a 
vystupující bříško se čtvrtým potomkem se nedalo přehlédnout. “Taky máme 
malý byt,” odpověděla své sousedce. “Ale mám pocit, že prožívám úžasné období 
života. Máme téměř čtyři děti a kupujeme s manželem kus země, kde hodláme 
pomalu a příjemně vybudovat dům. Jsme mladí, máme spoustu času a milujeme 
se všichni spolu.” 
Už víte, co znamená pozitivní přístup k životu? Věřte, že štěstí na vnějších 
podmínkách, ale na stavu vaší duše. 
 
Mnohý člověk by šel za trochou štěstí “světa kraj”… Je nutná tak daleká cesta? 

 
Helena Chvátalová – Malá povzbuzení pro mámy a táty 

* * * 
 

MOŽNOST VOLBY 
Mladá maminka, která přišla domů s prvním děťátkem dlouho přemýšlela, proč si 
z porodnice odnesla tak nepříjemný pocit. Bylo to hluboko v období reálného 
socialismu, ale už přece jen začínalo svítat na lepší časy a maminka byla možná 
jedna z prvních v Praze, která zažila tehdy zcela nový a nevídaný “rooming-in”, 
takže měla novorozenou holčičku na pokoji u sebe. Byla z toho nadšená, přesto 
se nemohla zbavit čehosi velmi nepříjemného. 
Po čase si uvědomila, jak jí vadfí, že si nemohla porod pořádně prožít, neboť 
byla, jako asi většina rodiček v té době, totálně omámena účinky jakési 
“kapačky”. 
Když za dva roky na to odcházela do jiné porodnice porodit druhé dítě, měla jen 
dvě myšlenky – nechce žádnou “kapačku” a chce mít děťítko zase u sebe (tehdy 
byl rooming-in výsadou prvorodiček). Svá přání vychrlila na mladičkou sestřičku. 
Když řekla, že nechce žádné omamující prostředky, sestřička zareagovala téměř 
zděšeně: “Ale to vás bude hrozně bolet.” “Já vím,” pravila maminka, “a co je na 
tom divného, vždyť jdu rodit!” Užaslé oči mladé sestřičky prozradily, že se 
domnívá, že má co dělat se šílencem. A tak zavolala posilu v podobě mohutné 
starší sestry. I jí maminka zopakovala, že nechce žádná analgetika a sedativa a 



že chce mít dítě u sebe, i když rodí podruhé. Teprve její otázka, proč chce mít 
dítě u sebe, maminku zaskočila – ale zmohla se na odpověď, že to tak měla při 
prvním porodu a nechce to jinak. Teď pro změnu užasla sestra: “Vy už jste 
jednou ten nesmyslný rooming zažila, a chcete ho znova? No, to jste teda 
jediná.” “Kapačku” však tenkrát maminka nedostala a i druhá dcerka strávila 
první dny života s ní, a nikoli na novorozeneckém oddělení. 
Je dobře, že dnes jsou maminky daleko informovanější, mají více možností a 
mnohé opravdu zodpovědně zvažují způsob porodu a místo, kde chtějí své dítě 
přivést na svět. A mnohé si už neodnášejí ze zázraku zrození traumatické 
zážitky, ale krásné vzpomínky na celý život. 
 
Možnost volby patří v lidském životě k tomu nejdůležitějšímu. 
 

Helena Chvátalová – Malá povzbuzení pro mámy a táty 
* * * 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DUBNU 2006 
 

1. dubna: Sobota 
Ferie 

17.45  Za + Zdenku Odehnalovu, manžela, jejich rodiče, celou 
živou a + rodinu 

2. dubna: Neděle 
5. neděle postní 
Sv. Františka z Pauly, 
poustevníka 

 6.55 
 
 9.15  

Za Miladu Žebráčkovu, rodiče Žebráčkovy, pomoc Boží a 
ochranu pro živou rodinu 
Za Františka Žáčka, syna Milana, duše v očistci a celou 
živou rodinu 

6. dubna: Čtvrtek 
Ferie 

15.45  Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života s 
prosbou o ochranu Boží a dar zdraví pro celou rodinu 

7. dubna: Pátek 
Ferie 
První pátek  

17.45  Za Karla a Ludmilu Máčalovy, celou živou a + rodinu  
a na poděkování za prožitých padesát let společného 
života 

8. dubna: Sobota 
Ferie 

 
17.45  

 
Za členy živého růžence 

 
9. dubna: Neděle 
KVĚTNÁ NEDĚLE  

 6.55  
 
 
 9.15  

Za + rodiče Záhorovské, Fiedorovy, Anastazii 
Hlaváčkovu, Marii Orbusovu, duše v očistci, celou živou 
a + rodinu 
Za + Františka a Marii Ulrichovy, jejich rodiče, celou 
živou a + rodinu 

13. dubna: Čtvrtek 
ZELENÝ ČTVRTEK 

17.30  Za Františka Novosada, syna Petra, rodinu Novosadovu, 
Roubalíkovu a Manduchovu 

14. dubna: Pátek 
VELKÝ PÁTEK 
Den přísného postu 

 
15.30  

 
Obřady Velkého pátku 

15. dubna: Sobota 
BÍLÁ SOBOTA 

 
20.00  

 
Za rodiče Boráňovy, Hořákovy a duše v očistci  

16. dubna : Neděle 
Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
(Hod Boží velikonoční) 

 
 6.55 
 
 9.30 

 
Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu 
Váňovu a manžela 
Za farníky (sv. křest) 

 
17. dubna: Pondělí 
Pondělí velikonoční  

 6.55 
 
 9.30  
 

Za Antonína a Marii Máčalovy, Josefa a Bohumilu 
Dorničákovy a duše v očistci 
Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, celou živou  
a + rodinu Poláchovu 

20. dubna: Čtvrtek 
Čtvrtek velikonoční 

16.00  Za + Marii Kozubíkovu, syna, + rodiče Kozubíkovy, 
Januškovy, živou a + rodinu 

22. dubna: Sobota 
Sobota velikonoční 

17.45  Na poděkování za Boží milost a dobrodiní za 20 let 
společného života, celou rodinu a dobrodince 

  6.55 Za Aloise Šenovského, otce, dědečky, duše v očistci, 



23. dubna: Neděle 
2. neděle velikonoční 
Sv. Vojtěcha  

 
 9.30  

celou živou a + rodinu 
Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, Boží 
ochranu a požehnání pro živou rodinu 

27. dubna: Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za Ludmilu a Františka Majzlíkovy, syna, vnuka, rodiče 
Majzlíkovy, Záhorovské a duše v očistci  

29. dubna: Sobota 
Sv. Kateřiny Sienské, panny 
a učitelky, církve, patronky 
Evropy 

11.00  
17.45 

Svatební mše svatá 
Za + rodiče Slovákovy, dva syny, dceru Marii a Boží 
pomoc pro celou rodinu 

 
30. dubna: Neděle 
3. neděle velikonoční 

 6.55 
 
 9.30  

Za Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče, celou 
živou  a + rodinu 
Za živé a + členy hasičského sboru ke cti sv. Floriána 

 
* * * 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MALÁ ANTIOCHIA – O.S.M.A. 
 
V minulých letech měly děti z naší farnosti možnost jet na letní tábor s Malou 
Antiochií. Za poslední rok se hodně změnilo – aby mohly tábory dál fungovat a 
poskytovat dětem určitý standard, bylo založeno občanské družení, které tyto 
tábory zaštiťuje. Tímto krokem má být dosaženo: 
- profesionalizace (vedoucí musí mít doklad o školení, zdravotník musí mít 
oficiální a schválený zdravotnický kurz), 
- lepší kontrolovatelnosti (členové kontrolní komise navštíví jednotlivé turnusy a 
dohlížejí na program, hygienu, potřebné doklady), 
- průhlednosti při financování, přijímání darů, získání podkladů pro žádost o 
dotace z MŠMT atd. 
Přesto se nedomnívám, že by tábory ztratily svůj „rodinný charakter“. Vedou je 
osvědčení vedoucí a počet dětí na 1 turnus je maximálně 30. 
Jestliže máte zájem podílet se na chodu Malé Antiochie, můžete se stát členy 
tohoto občanského sdružení. Na požádání mohu poskytnout stanovy. A dobrá 
zpráva pro registrované členy O.S.M.A.: valná hromada pro vás odhlasovala 
slevu z ceny tábora! 
 
Tento rok se chystá pro děti z Újezda a okolí a jejich dlouholeté kamarády ze 
Sobůlek tábor v Boršicích v termínu 4.-14. 8. 2006. Cena tábora je Kč 1200,- Kč. 
Děti se mohou těšit na výlet do středověku. Informace a přihlášky případným 
zájemcům poskytnou: 
Lenka Šůstková v Újezdě, 
Maruška Stružková a Petra Zvonková v Drnovicích a Vysokém Poli. 
 

Mgr. Jana Kořenková 
Člen výkonného výboru O.S.M.A. 
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