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Drazí přátelé, 
 
 dovolím si připojit se k veřejné debatě nad minulými událostmi, 
které v posledních dnech zahýbaly s církví a státem. Nedá mi to, abych se 
nevyjádřil dosti otevřeně. 
  Dnes můžeme, zatím ještě svobodně, číst křesťanskou literaturu. 
Doufejme, že rostoucí sympatie našeho národa, včetně hlavy našeho státu, 
vůči komunistické straně a klesající sympatie našeho národa vůči 
křesťanským církvím na tom nic nezmění. Pan prezident Zema
při nedávné, pro naši církev významné, události přenesení ost
kardinála Berana z Říma do Prahy ukázal celému národu, své priority. 
Přenesení ostatků kardinála Berana bylo nejenom splněním přání tohoto 
ve vyhnanství žijícího kardinála. Byla to pro náš národ také připomínka 
obětí doby minulé, která církvi vůbec nakloněna nebyla. Komunistická 
strana v naší zemi nechávala popravovat nevinné politické
nimi byli i kněží, viz nedávno zmiňovaný kněz Toufar z
Řeholníci a řeholnice byli násilím nedobrovolně odvezeni do táborů, kde 
byli drženi jako vězni. Mezi nimi byly i školské nebo nemocniční sestry 
sloužící u těžkých a náročných diagnóz. Památníky jsou rozesety po celé 
republice. Například v areálu kláštera v Králíkách. Jeďte se tam podív
Mnozí kněží byli rovněž vězněni kvůli naprosto nesmyslným obviněním 
mnoho let a následně po propuštění nedostali tzv. státní souhlas 
od církevního tajemníka, kterého komunistická strana dosadila, aby 
rozhodoval ve věcech církevních.  

Jako kluk jsem se mohl setkávat s knězem žijícím ve farnosti 
Náklo. Jmenoval se Emil Škurka. Za druhé světové války působil jako 
vojenský kaplan u letců v anglické armádě. Po válce vyprávěl tři roky 
o tom, jaké to ve spojenecké armádě bylo. Po příchodu komunistů k
byl za tuto „rozvratnou činnost“ potrestán trestem odnětí svobody na šest 
let. Po návratu z vězení nedostal státní souhlas a celý svůj produktivní věk 
nemohl vykonávat kněžskou službu. Tak si tento doktor teologie udělal 
výuční list v oboru elektrikář a nastoupil do práce. Štěpán Trochta si ho 
později vyžádal do Litoměřic na biskupství. Sám kardinál Trochta 
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po jednom z výslechů komunistickým vyšetřovatelem dostal infarkt 
a zemřel. Emil Škurka dostal souhlas ke sloužení mší až ve věku 
sedmdesáti let. Většinu svého života tento salesián nesměl pracovat 
s lidmi. Zemřel v roce 1990, kdy jsem mu jako sedmnáctiletý ministrant 
byl v Olomouci na pohřbu. 

Přátelé, takových příběhů bychom mohli v naší milované vlasti 
nalézt tisíce. A nebyli to jen kněží, ale také učitelé, sedláci, spisovatelé, 
umělci, vědci, politici, intelektuálové a špičky národa, které se nechtěly 
podřídit diktátu komunistické strany a byli za to různým způsobem 
šikanováni a naprosto neprávem trestáni. Přenesení ostatků kardinála 
Berana je také silnou symbolickou událostí. Je proto velmi smutné, že náš 
prezident, místo toho, aby šel do katedrály vyjádřit svou účastí úctu 
ke všem lidem, které postihl podobný osud jako kardinála Berana po léta 
žijícího ve vyhnanství a nemohoucího se svobodně vrátit, dal přednost 
účasti na zasedání komunistické strany. Smutné také je, že spousta 
křesťanů volí komunisty a sympatizuje s nimi a zároveň plive na církev.  
 Pokud jste dočetli až sem, jsem moc rád, teď znáte můj názor 
na věc. Rozhodněme se, ke komu patříme. Buďto jsme ryby nebo raci. 
Nemůžeme být obojí zároveň. Blíží se měsíc květen a tam se více 
obracíme v našich modlitbách k Panně Marii. Ona všechno uchovávala 
ve svém srdci a rozvažovala o tom. Svěřujme náš národ v modlitbě do její 
ochrany a zjistěme, na které straně vlastně stojíme. Církev nebo nepřátelé 
církve. 

Padre Pedro  

 

 

  



Rozpis bohoslužeb: 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

29.4. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle velikonoční 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
30.4. Po 17:00 Jezernice 5. týden velikonoční 
2.5. St 16:30 Loučka 

 3.5. Čt 18:00 Podhoří Sv. Filip a Jakub, apoštolové 

4.5. Pá 17:00 Jezernice 
 5.5. So 7:30 Podhoří Mše svatá - úcta k P. M 

6.5. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
6. neděle velikonoční 

(Modlitba za mír Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
7.5. Po 17:00 Jezernice 6. týden velikonoční 
9.5. St 16:30 Loučka 

 10.5. Čt 18:00 Podhoří Nanebevstoupení Páně 

11.5. Pá 17:00 Jezernice 
 

12.5. So 18:00 Jezernice 
 

13.5. Ne 11:00 Podhoří  7. neděle velikonoční 
(Modlitba za mír Podhoří) 16:30 Loučka 

14.5. Po 17:00 Jezernice Sv. Matěj 
16.5. St 16:30 Loučka Sv. Jan Nepomucký 

17.5. Čt 18:00 Podhoří 7. velikonoční týden 

18.5. Pá 17:00 Jezernice 
 19.5. So 20:00 Jezernice Svatodušní vigilie 

20.5. Ne 
8:00 Jezernice 

Seslání Ducha Svatého 

 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
21.5. Po 17:00 Jezernice Panna Marie, Matka církve 

23.5. St 16:30 Loučka 7. týden v mezidobí 
24.5. Čt 18:00 Podhoří Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz 

25.5. Pá 17:00 Jezernice 
 

27.5. Ne 
8:00 Jezernice 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

(Modlitba za mír Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
28.5. Po 17:00 Jezernice 8. týden v mezidobí 
30.5. St 16:30 Loučka Sv. Zdislava 

31.5. Čt 18:00 Podhoří Slavnost Těla a Krve Páně 

1.6. Pá 17:00 Jezernice  

2.6. So 7:30 Jezernice Mše svatá - úcta k P. M 

3.6. Ne 9:30 Loučka Slavnost Božího Těla 



Žalmy:   
29.4. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
  6.5.  Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 
13.5. Hospodin si zřídil na nebi trůn. 
20.5.  Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
27.5.  Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
  3.6. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
 

Myšlenky k evangeliím: 
29.4. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.
 (Jan 15, 1-8)  
  6.5. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.
 (Jan 15, 9-17) 

13.5. Aby byli jedno jako my. (Jan 17, 11b-19) 
20.5. Duch pravdy uvede vás do celé pravdy. (Jan 15, 26-

27.5. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. (Mt 28, 16

  3.6. To je mé tělo. To je má krev. (Mk 14,12-16.22-26) 
 

Sbírky:  Duben 

 
 
 
 
 

 
 
Jubilea: 

V  měsíci květnu budou v Loučce slavit požehnané životní 
výročí hned dva farníci. Paní Marta Šebestová oslaví 80 let a 
pan František Volek 85 let. Oběma vyprošujeme do dalších 
let pevné zdraví, ochranu Panny Marie a hojnost Božího 
požehnání. 
 
 

Farnost Na kněžský 

seminář 
Na opravy 

Pomoc 

lidem v 

Sýrii 

Kasičky 

postní 

almužny

Jezernice 1.000,- 3.200,- 2.220,- 1

Loučka 2.400,- 4.900,- 1.900,- 1

Podhoří 1.800,- 2.200,- 1.500,- 2

Květen 

  6.5.  Sbírka na křesťanská média  

13.5.  Sbírka na opravy 

20.5.  Sbírka na církevní školství 

Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. 
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Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

29.4.  Na poli 15:00 Žehnání polí. Sraz je u kříže, který je mezi 
Jezernicí a Loučkou. 

  3.5. Jez 19:00 Porada Trianglu 
  5.5.  Pod  7:30  Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M. 
  5.5. Pod  9:30 Spolčátko pro děti. 
11.5.   Začíná se modlit svatodušní novéna. 
13.5. Sv. Hostýn Otec Petr má zpovědní službu na Sv. 

Hostýně. Proto bude změna času mší svatých 
v našich farnostech. Viz tabulka. 

14.5. Jez 18:00 Kafeteze pro dospělé. 
13.5. Pod 18:00 Večeřadlo – mariánské modlitby. 
19.5. Jez 20:00 Svatodušní vigilie. 
20.5. Pod 11:00 Dětská mše svatá – peříčko 
21.5. Jez 18:00 Setkání pastoračních rad – 

budeme hlavně dolaďovat Boží Tělo. 
24.5. Jez 19:00 Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci) 
26.5. Týn n.B.  9:30 Mariánský cyklovýlet – sraz u restaurace 

Pod Hradem. Trasa směr Rybáře, Hranice, 
Velká, Hrabůvka, Milenov, Jezernice, Lipník 
n.B. Předpokládaný konec ve 13:00. S sebou 
helmu, pití, velkou svačinu a hlavně kolo. 

  2.6.  Jez  7:30  Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M. 
  3.6. Lou  9:30 Boží Tělo – po mši svaté následuje průvod 

obcí. 
 

Proč se na sv. Marka žehnají pole, louky, pastviny? 

 Sv. Marek je patronem zrna a polí. Proto bude požehnána půda, 
která dává úrodu pro tento rok. Každý, kdo pracuje na poli či na zahrádce, 
dotýká se posvěcené země, z níž jsme živeni a která se nám stane jednou 
i místem odpočinku našeho smrtelného těla. „Jako semeno kladené 
do úrodné země, které povstane a vydá stonásobný užitek, tak i my z hrobu 
vstaneme a náš užitek bude veliký – což nás učí sv. Marek ve svém 
Evangeliu. 
  



Poděkování Charity Hranice k Postní almužně 
 Finanční pomoc z prostředků Postní almužny směřuje rodinám 
s dětmi s postižením, vícedětným rodinám, osamělým rodičům s
opuštěným a osamělým seniorům. Děkujeme všem, kteř
vložili typ na rodiny či jednotlivce, kteří naši pomoc potřebují. Všemi 
návrhy se budeme zabývat. Pokud víte o někom, kdo by naši pomoc 
možná potřeboval, neváhejte nás kontaktovat.  
 Děkujeme za skvělou spolupráci a štědrost, kterou 
prostřednictvím Postní almužny opět prokázali.  
Požehnané dny naplněné radostí a pokojem za Charitu Hranice vyprošuje 
Radka Andrýsková 
 
 
 
Ministrantské schůzky:  
 4.5., 18.5., 1.6. – v 18:30 v Jezernici. 
 
 
 
 
Májové pobožnosti: 

 
 
 
Maria, maminko naše – oroduj za nás. 
 

 Maria, Královno krásy – oroduj za nás. 

 

Maria, plná lásky – oroduj za nás. 
 

 Dny Doba 
Jezernice po, pá po mši svaté 
Loučka po, pá 18:00 

st po mši svaté 
Podhoří každý den 18:00 

čt růženec v 17:30, dále po mši svaté

prostředků Postní almužny směřuje rodinám 
postižením, vícedětným rodinám, osamělým rodičům s dětmi, 

opuštěným a osamělým seniorům. Děkujeme všem, kteří do pokladničky 
pomoc potřebují. Všemi 

se budeme zabývat. Pokud víte o někom, kdo by naši pomoc 

za skvělou spolupráci a štědrost, kterou jste 

Charitu Hranice vyprošuje 

 
 
 
 
 
 
 po mši svaté 


