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DOJÍT AŽ  K TOBĚ, NEJVYŠŠÍ 

 
    
Všemohoucí, věčný, spravedlivý, a milosrdný 
Bože, dopřej nám ubohým kvůli sobě 
samému, abychom konali to, o čem víme, že 
to chceš, a vždy chtěli to, co se ti líbí, 
abychom vnitřně očištěni, uvnitř osvíceni a 
ohněm Ducha svatého rozníceni, mohli jít ve 
šlépějích tvého milovaného Syna, našeho 
Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí dojít až 
k tobě. Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a 
jednoduché Jednotě žiješ, vládneš a jsi 
oslavován jako všemohoucí Bůh na věky 
věků. 

Sv. František z Assisi 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V  ŘÍJNU: 
 

Čtvrtek : 17.45 
Sobota : 17.45 

Mše sv. s nedělní platností 
 

Neděle : 6.55 a 9.30 
První pátek :  17.45 

 

Oslava svátku sv. Dionýsia, biskupa, 
patrona našeho kostela v neděli 8. října. 

Mše sv. v 6.55 a 9.30 hodin 
 

*** 
 

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 pokřtění zráli ve své víře a projevovali  ji v jasných, 
praktických a odvážných rozhodnutích.   
 

Úmysl misijní: Aby světový Den modliteb za misie pomáhal k růstu misijního 
zápalu a spolupráce. 
 

Úmysl národní: Aby církev v naší zemi dokázala věrohodně ztělesňovat obraz 
Ježíše Krista.  
 

Úmysl farní:  Aby všichni naši farníci na přímluvu Panny Marie, Královny 
posvátného růžence dokázali překonávat nelásku vůči svým bližním.   
 

Z  FARNÍ  MATRIKY : 
 

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

Sáru Maňasovou          Sehradice 
Štěpánku Heinzovou   Sehradice 

 
*** 
 

 Svou společnou cestu životem  
před Božím oltářem v naší farnosti 

 v září 2006 začali:   
 

*** 
23. září: 

Josef Zvončák              Újezd 
Jana Malotová             Sehradice 

 
*** 
 

 V měsíci září 2006 z naší farnosti odešel  
na večnost a byl pohřben:    

 
16. září: 

Miroslav Konečný          83 let 
Horní Lhota 60 

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

Ať odpočívá v pokoji. 
 

*** 
K ZAMYŠLENÍ 

 

Boží dějiny nevyrůstají z toho, co je v možnostech člověka, nýbrž z toho, co 
v jeho možnostech není a co je mu darováno. Boží Syn přijímá tělo z Panny 
Marie. Otec jej nechrání před katastrofou kříže, ale křísí jej ze smrti. A Duch 
svatý sestupuje na učedníky, kteří ze strachu utekli, a Ježíše před jeho 
nanebevstoupením ještě nepochopili. Věřící jsou lidé, kteří dělají to, co není 
v jejich možnostech.  



(Klaus Hemmerle, cášský biskup) 
V. U. 

 
*** 

ÚSKALÍ GLOBALIZACE 
 

 Dnešek je světem nekonečných možností. V keňském hypermarketu si 
můžete koupit tradiční italský koláč panetone, ve filipinské Manile zajít na 
kluziště, i když tam neznají sníh a i v nejzapadlejším africkém městečku si 
můžete zajít do internetové kavárny. To všechno jsou vymoženosti vládkyně 
tohoto světa nazývané globalizace, ale…  
  
 Ale i tento symbol pokroku má dvě tváře. Zatímco zastánci globalizace hovoří 
o úžasných možnostech rozvoje a o ekonomickém, sociálním a kulturním 
pokroku, její odpůrci si kladou otázku: Pro koho? Zajisté nikdo nepochybuje o 
významu komunikace, technologického rozvoje či hospodářského růstu, avšak 
tyto vymoženosti by měly sloužit všem stejně, nejen hrstce privilegovaných. 3 
nejbohatší lidé světa vlastní tolik majetku jako 48 zemí dohromady. I 
přes rozvoj blahobytu, který umožňuje globalizace, každý den narůstá počet lidí 
žijících v extrémní chudobě. Od roku 1975 se například zdvojnásobila celoroční 
světová spotřeba a dosáhla hodnoty 24 bilionů dolarů, avšak více než miliarda 
lidí musí vyžít z méně než jednoho dolaru denně. Bohatství získané i díky 
globalizaci zůstává v kapsách malé skupiny vyvolených. Bohatí se stávají 
bohatšími  a chudí chudšími. 4 % z majetku 225 nejbohatších lidí na světě 
by stačilo na vyřešení problémů nejchudších.  Ekonomický růst přináší 
s sebou paradoxně i větší nezaměstnanost, neboť nové technologie nahrazují 
lidskou práci. Světové statistiky hovoří až o 150 milionech nezaměstnaných ve 
světě, z toho 60 milionů tvoří mladí lidé. Přitom za nezaměstnaného se považuje 
člověk, který si aktivně hledá práci, ale nemůže ji najít. Tato situace zapříčinila, 
že mnoho lidí přijímá práci v nedůstojných podmínkách za minimální příjem. Jde 
o továrny nadnárodních společností, které se nacházejí v chudých zemích, 
protože je tam levná pracovní síla. Zaměstnanci pracují za minimální mzdu pod 
velkým psychickým a fyzickým tlakem, během práce nesmí hovořit ani jít na 
toaletu. Ženy nesmí otěhotnět ani se sdružovat v odborech. I takto vzniká 
značkové oblečení, které máte právě na sobě. V průmyslových zemích žije 
více jak 100 milionů lidí pod hranicí chudoby, více než 5 milionů lidí je 
bez domova a 37 milionů bez práce. Výzkum říká, že ročně by bylo potřeba 6 
miliard dolarů, aby měli všichni na světě možnost vzdělání. Jen v Americe však 
lidé utratí ročně 8 miliard za kosmetické přípravky. Na to, aby měli všichni lidé 
na světě přístup k pitné vodě, by stačilo 9 miliard dolarů, zatímco v Evropě se 
vynaloží každý rok 11 miliard dolarů jen za zmrzlinu. Dluh dvaceti nejchudších 
zemí světa dosahuje 5,5 miliard dolarů, přibližně tolik stálo postavení 
Euro-Disneylandu. Pro někoho jsou to možná laciné statistiky, ale jen do 
chvíle, kdy na vlastní kůži nezkusí vzdát se některých vymožeností. Na to, aby 
člověk přežil, potřebuje mít jídlo, vodu, elektrickou energii, oblečení a bydlení, 
avšak miliony lidí na světě nemají ani to.  
  
 A i když nikdo od nás nežádá, abychom žili jen s minimem a nevyužívali 
možnosti globalizovaného světa, neměli bychom zapomínat na to, čemu se říká 
globalizace solidarity – např. při nejbližší návštěvě supermaerketu nakoupit 
jen to, co pravdu potřebujeme. 
 

(převzato a upraveno ze slovenských Katolických novin) 

 
*** 



ZÁZRAK ŽIVOTA 
 
„Maminko, dnes jsem postavil velikánskou věž,“ vypraávěl malý chlapec cestou 
ze školy. „Paní učitelce se tak líbila, že ji tam nechala, nemuseli jsme stavebnici 
uklízet. A kreslili jsme zvířátka. Já jsem nakreslil psa a Kája kočku… Mami, ty mě 
neposloucháš?“ 
Fotografie švédského fotografa Lennarta Nilssona jsou známé po celém světě. Je 
fascinující vidět na fotografii sítnici lidského oka, imunitní systém, virus HIV, 
který se právě vynořuje z mikrovláken na povrchu bílé krvinky. Ale především 
jsou úžasné fotografie z nitroděložního vývoje lidského plodu od okamžiku početí 
až po narození dítěte. Tyto fotografie připomínají každému, jak velký dar je nám 
dán, i když si to málokdy plně uvědujeme. Na výstavě Lennarta Nilssona snad 
dán každému – a to jakékoli dítě, i to, které se narodí poněkud jiné, než si rodiče 
představovali… 
Spěcháme, v dnešní době možná více než kdy dříve. Ale víme, co prožívá třeba 
naše malá předškolačka? Má možnost a příležitost nám svěřit své první dětské 
smutky? Najdeme si chvilku na popovídání se svým školáčkem, kterému „hrozí“ 
trojka z matematiky a bojí se nám to říct? Vyšetříme alespoň pár dní na 
společnou dovolenou s našimi teenagery, kteří, jen si to přiznejme, za rok za dva 
už možná o rodinnou dovolenou s mámou a tátou nebudou stát? A nemusí to být 
luxusní dovolená v exotických krajích. Vzpomínáme si vůbec ještě, jak chutná 
špekáček připálený na ohníčku a jak voní louka s mateřídouškou? Připomeňme si 
alespoň občas, že bychom měli být s těmi, které máme rádi, dokud je čas. 
 
Připomínejme si, nejlépe ve chvílích, kdy nás potomci spravedlivě rozčílí, že  
dítě je dar – zázrak života. 
 

Malá povzbuzení pro mámy a táty,  
Helena Chvátalová 

 
*** 

ODPUŠTĚNÍ 
 
„Neumíte si, paní, představit, jak jsem měl těžký život,“ vypráví starý pán na 
lavičce v parku. „Rodiče mi zemřeli, teta, která se o mě starala, dávala přednost 
svým dětem, žena si mě nikdy doopravdy nevážila a děti, i když jsou hodné, za 
mnou přijedou málokdy. Já jsem jim sice všem odpustil, ale ty křivdy ze mě 
nikdo nedostane…“ 
Ne každý chápe, že odpouštět bychom měli nikoli proto, že jsme „ušlechtilí“ nebo 
proto, že chceme „zapomenout“.Na určité věci se totiž zapomenout nedá – ale je 
možné je od sebe pustit natolik, aby nás přestaly zraňovat a neničily nám (NÁM 
– nikoli „těm druhým“) další život. Tedy pustit od sebe traumatické zážitky a 
zranění, které během života v nějaké podobě a síle nasbíráme naprosto všichni – 
nebo možná spíš pustit se svých zranění. 
Ti, kdyo se o to pokusí, poznají, jak je to těžké – především proto, že se tím 
vzdávají určité moci, kterou jim lpění na vlastních zraněních vždycky poskytuje 
(ať si okolí dovolí oponovat člověku, který měl přece tak těžký život…). Ale je to 
možné a nesmírně osvobozující. Jako když se rozhrne opona nevědomí, 
najednou člověk uvidí sama sebe v určité situaci a pochopí, v čem je „jádri 
pudla“. A především pochopí, že člověk, který mu před mnoha lety ublížil, to 
většinou neudělal ze zlé vůle, nebo proto, že by byl třeba necitlivý k potřebám 
dítěte -  ale proto, že byl sám v panice, ve strachu, že v něm samém 
zareagovalo jeho vlastní „zraněné dítě“. 
My všichni bez rozdílu, bez ohledu na svou dobrou vůli dělat to „co nejlíp“, jsme 
určitě někdy někoho zranili. Ať už svoje děti, rodiče, kamarády, přátele… Přejme 
si, aby až ti, kterým my jsme někdy ublížili, jednou rozkryjí podstatu svého 



zranění, pro nás neměli hněv a odsouzení, ale naopak – pochopení a lásku. A 
v tom úžasném okamžiku „vzhledu“ se nás dotkne milost odpuštění… 
 
Jestližě s sebou roky vláčíme tíhu  
starých křivd a zranění,  
škodíme jenom sami sobě. 
 
Malá povzbuzení pro mámy a táty,  
Helena Chvátalová 

*** 
JAK JE TO S VYUČOVÁNÍM NÁBOŽENSTVÍ 

 
 Již v minulém školním roce začal platit nový školský zákon, který mimo 
jiné také upravoval výuku náboženství na základních školách. Náboženství na 
státních školách v České republice se vyučuje jako nepovinný předmět, do 
kterého se mohou přihlásit všichni žáci od 1. do 9. ročníku ZŠ.  Praxe je taková, 
že žáky přihlašují jejich rodiče. Žák, který je přihlášen, nemůže se svévolně 
kdykoliv odhlásit, podle sdělení ředitele školy je možné z nepovinného předmětu 
se odhlásit na pololetí. V naší farnosti máme přihlášenu většinu žáků, avšak ne 
většina rodin je věřících. Vyskytují se nám v poslední době případy, kdy žáci do 
náboženství chodí na přání rodičů, kteří sami věřící nejsou, do kostela v neděli 
nechodí, svátosti nepřijímají. Tito žáci o vyučování náboženství nemají žádný 
zájem, snaží se rušit ostatní a chovají se drze k vyučujícímu. V takovém 
prostředí se učit nedá a odnášejí to ostatní žáci.  
 Poslání katechety je předávat dětem víru. K tomu však jsou nutné 
podmínky. Jestliže žák svým chováním neumožňuje vytvořit takové podmínky 
v hodině, pak je nutné učinit opatření, ke kterému jsem se rozhodl. V žádném 
případě nechceme žádnému bránit v poznávání pravd víry. Pokud ale se někdo 
neumí chovat, pak ve společenství těch, kteří se chovat umějí a chtějí se učit, 
nemůže setrvávat. Pro tyto žáky nabídnu rodičům katecheze, které budou 
probíhat na faře a bude na rodičích, aby zajistili svým dětem účast na těchto 
setkáních. Samozřejmě se budou muset přizpůsobit mým možnostem. Katecheti 
konají tuto službu výuky náboženství často nad rámec svých ostatních 
povinností, mnohdy za nevýhodných podmínek (cestování ze školy do školy) a 
nemohu trpět nezpůsobné chování některých žáků vůči nim. Tyto řádky píši 
s velikou bolestí, ale protože nějaký anonym vloni se vyjádřil v našem 
měsíčníku, že náboženství se stalo galejemi, musím na takové úvahy ze strany 
neodpovědných dospělých reagovat. Pokud bych věcem nechal volný průběh, tak 
by se stalo náboženství galejemi, ale katechetům. 

P. Jan Můčka 
 

*** 
 

BRIGÁDA V KOMUNITĚ BLAHOSLAVENSTVÍ 
Už po několikáté pořádala Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce 
týden letní brigády za účelem oprav jejích budov, zahrad a prostranství v jejich 
okolí. Byl jsem rád, že jsem tam čtyři dny mohl pobývat a přiložit také ruku 
k dílu. Sešla se tam asi dvacítka brigádníků nejrůznějšího věku; od dětí až po 
téměř důchodce. Všichni jsme tam tvořili velmi duchaplné a vzájemně si 
pomáhající společenství. Udělalo se kus práce. Na oplátku nám členové komunity 
zajistili dobrý duchovní program. Účastnili jsme se ranních chvál, denně byla 
mše, adorace a možnost svátosti smíření. Naučili jsme se biblické tance a mohli 
jsme se členy komunity slavit šabatovou hostinu.  
 Komunita v Dolanech má asi 15 stálých členů, kteří pracují přímo uvnitř 
komunity. Zabývají se výrobou ikon na dřevě, vyrábí ručně zdobené svíčky, 



nahrávají své kazety a poskytují bohatý duchovní program. Členové komunity 
jsou velmi muzikální, téměř všichni  dobře zpívají a na něco hrají. Spiritualita 
komunity se hodně zaměřuje k Panně Marii a má prvky východních liturgií. 
Programem komunity je také se modlit za židovský národ, proto také slaví jejich 
základní svátky. Hodně dbají na estetiku. Členem se může stát kdokoliv, taktéž, 
celá rodina, která pak tvoří jakousi komunitu v komunitě, má svou autonomii. 
Členové rodiny na rozdíl od ostatních chodí normálně do zaměstnání.  
 Komunita nabízí užitečnou tzv. školu života, kde se může přihlásit ten, 
kdo neví jaký životní stav si chce zvolit. Organizuje manželská setkání, školy 
modlitby apod. Od října začíná její bohatý duchovní program pro veřejnost 
(duchovní cvičení, víkendová setkání, sobotní odpoledne a formační pobyty). 
Více informací najdete na:  www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz. 

(gam) 
*** 
* * *  

Měli bychom každý den slyšet aspoň malou písničku, přečist dobrou báseň, vidět krásný 
obraz, a je-li to možné, promlluvit několik rozumných slov. 

I. W. Goethe 
 

Kéž Bůh mi dává každý den, co potřebuji k žití. Dává to vrabcům na střeše, a mne že 
nenasytí? 

Mathias Claudius 
 

Dej každému dni šanci, aby se stal  nejkrásnějším dnem tvého života 
Mark  Twain 

 
*** 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU 2006 
 

 
1. října : Neděle 
26. neděle v 
mezidobí 

  6.55  
 

  9.30  

Za + Aloise Ovesného, + syna Jaroslava, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
Za Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran a 
celou živou rodinu 

5. října : Čtvrtek 
Ferie 

 

17,45 
 

Za + rodiče Januškovy, celou živou a + rodinu 

6. října : Pátek 
Ferie 
První pátek v 
měsíci  

 
17.45  

 
Za + rodiče Pláškovy, + rodinu Pláškovu a Kozlovu 

 

7. října : Sobota 
Panny Marie 
Růžencové 

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

8. října : Neděle 
27. neděle v 
mezidobí 
Hody v Horní Lhotě 
(Patrocinium 
svatého Dionýsia) 

  6.55  
 

  9.30  

Za + Emila Vodičku, jeho rodiče, rodinu Mikuláškovu 
a Boží ochranu pro celou živou rodinu 
Za + Žofii Žáčkovu (výročí úmrtí), celou živou a + 
rodinu Žáčkovu, Drgovu, Vaculínovu a všechny staré 
trpící a osamělé lidi 

12. října : Čtvrtek 
Sv. Radima, biskupa 

17.45  Za rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče 
Pláškovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

14. října : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

17.45  Za + rodiče Kuželovy, Marii Ambruzovu, dceru Marii, 
celou živou rodinu a duše v očistci 

15. října : Neděle 
28. neděle v 
mezidobí 

  6.55  
 

  9.30  

Za + Bohumila Maňase, dceru Miladu, rodiče z obou 
stran a celou živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 



19. října : Čtvrtek 
Ferie 

 

17.45  
 

Za + rodiče Rakovy, syna a duše v očistci 

21. října : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

 

17.45  
 

Za + rodiče Pláškovy, syna Vincence a Boží ochranu  
pro celou živou rodinu 

 
22. října : Neděle 
29. neděle v 
mezidobí 
 

  6.55  
 

 
  9.30  

Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života  
s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu 
Za + Vojtěcha Urbana, jeho rodiče, duše v očistci a Boží 
ochranu pro celou živou rodinu 

26. října : Čtvrtek 
Ferie 

17.45  Za + Aloise Váňu, rodiče z obou stran, dceru Miladu 
a dar zdraví pro živou rodinu 

28. října : Sobota 
Sv. Šimona a Judy, 
apoštolů  

17.45  Za + Břetislava Navrátila, tři bratry, rodiče Navrátilovy, 
Kuželovy a ochranu Boží pro celou živou rodinu 

 
29. října : Neděle 
30. neděle v 
mezidobí 

  6.55  
 
  9.30  

Za Jiřinu a Aloise Martincovy, dceru Marii a Aloise 
Měrkovy 
Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, Vladimíra Švarce, 
ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu 

 

*** 
ZPRÁVY A INFORMACE 

 
Karmelské modlitební setkání. Dovolujeme si Vás pozvat - jak již bylo 
uveřejněno ve farním zpravodaji- na první pátek v měsíci -dne 6.10. v 17,00 hod 
do kostela ve Slopném na první karmelské modlitební setkání, které povede 
představená sester Karmelitek ve Štípě - Barbara Ogonowska. Přednáška bude o 
škapulíři. Následovat bude mše sv. v 18,oo hod. Jsou přípoje do Slopného od 
ˇUjezda   i zpět po mši svaté / 19,00 hod. ze Slopného do Loučky, Újezda.../. 
Zveme farníky nejen ze Slopného, ale i z Loučky, Újezda, Vys. Pole, Drnovic. 
Příští setkání bude opět na první pátek v měsíci, tentokrát v listopadu  - jak 
doufáme již ve vymalovaném kostele v Újezdě. Setkání budou na sebe částečně 
navazovat... 

Dr. Marie Kořenková 
 
Nabídka  duchovního  víkendu  pro  osamělé  matky. Milé maminky! Cítíte, 
že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Chcete se na chvíli 
vydechnout a ztišit se ? Nevíte, jestli zvládnete odpovědnost mámy v neúplné 
rodině? Pak držíte tento dopis v ruce právě včas.  Je tu pro vás… Duchovní 
víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně ve dnech 13.- 15.10. 2006 
Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu vychovávají své 

děti samy. Program víkendu je určen pouze pro maminky, děti je potřeba nechat 
tentokrát doma, nebo u známých. Přečtěte si, prosím, podrobně instrukce a 
podle svého uvážení co nejdříve přihlášku odešlete. 

Téma:  víkend povede  P. Antonín Krasucki OP. Místo konání: exerciční dům 
Český Těšín, Masarykovy sady  24. Bližší informace na faře. 
Centrum pro rodinu Olomouc 
 
Dušičková pouť na Svatém Hostýně v sobotu 14. října. Autobus ze Sehradic 
pojede ve 13.50, z Dolní Lhoty ve 13.55 a z Horní ve 14.00 hodin.  Místenky je 
možné si koupit v sakristii. Výjezd nahoru máme povolený. Úhrada jízdného po 
zdražení činí 120,-- Kč na osobu. 
 
 
Naše farní rodina. (http://www.rkf-hornilhota.cz/).  
Měsíčník farnosti. Vydává: Řím. katol. farnost v Horní Lhotě pro potřebu svých farníků 
v nákladu 150 kusů. Adresa redakce: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val. 



Klobouk č. 5, tel.: 577350293; 603154041; fax 577310599; e-mail: 
rkf.hornilhota@volny.cz.  
Členové redakční rady: Mgr. Eva Řeháková, Mgr. Jiřina Šenovská, Ing. Miriam 
Šenovská, Miroslav Malota a Mgr. Václav Ulrich. Uzávěrka vždy 20.  dne  
předcházejícího  měsíce.  Příspěvky v sakristii.  Pro farníky zdarma. 


