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Milí bratři a sestry, 

 přes nádhernou a významnou slavnost Zmrtvýchvstání Krista, 

kterou jsme oslavili v dubnu, přes kytici májových pobožností měsíce 

května s třešničkou na dortu Slavnosti Nanebevstoupení Páně, jsme 

na sklonku školního roku. Děti z toho mají velkou radost. Pan farář taky. 

Tak jsem si pomyslel: bude teď zase klid. No a není to úplně trefa. Totiž 

červen nám připravuje sbírku náboženských událostí, které nejde jen tak 

pominout a přejít. Za prvé máme devátého Slavnost seslání Ducha svatého. 

To není jenom nějaká liturgická záležitost. To je pro každého z nás výzva 

a pozvánka zároveň: otevři se – effatha – a dovol Duchu Božímu, aby Tě 

ve Tvém životě vedl. Věříme v Trojici Boží. A bez Ducha svatého bychom 

nebyli v plnosti života Božího. Máme účast na životě Trojjediného Boha. 

Pozvěme Ho do svého života, i když se na to ještě necítíme. Budeme 

se na to někdy cítit? Těžko. 

 Při promýšlení této události jsem byl jedním kolegou z hanácko-

slováckého pomezí upozorněn na možnost práce ve farnostech, které 

nemají příliš velkou šanci a ochotu růst do šířky. Totiž existuje možnost 

růst do hloubky. Děkuji Ti, Jožko, za tento impuls. Já bych na to nepřišel. 

Nebylo to náhodou z Ducha svatého? No a co teď s tím? Mám vizi, že by 

už bylo načase konečně zahájit po letech v našich třech vesnicích přípravu 

pro biřmování. Vidím to tak, že byste se mohli hlásit ode dneška přes letní 

prázdniny až do září. A po prázdninách, na začátku září, bychom se začali 

scházet na faře v Jezernici jednou za čtrnáct dní, nejlépe v neděli 

odpoledne. Případně o těch termínech ještě podiskutujem. Zároveň bych 

chtěl pozvat i lidi, kteří už biřmovaní jsou a chtějí si své povolání 

k dospělé víře obnovit a upevnit. Nechám v následujících týdnech 

v kostelích přihlášky, které můžete vyplnit a odevzdat v obálkách 

do připravených krabiček v kostele, v sakristiích nebo je hodit do mé 

schránky na faře. Věk žadatelů je nahoře neomezený a dole bych 

navrhoval devátou třídu základní školy. Nechci dělat jenom přednášky já 

sám. Chci pozvat i několik hostů a zároveň očekávám vaše vlastní 



nasazení v tom, že si některá témata, která bychom z katechizmu měli 

projít, sami zpracujete a přednesete. Tedy s chutí do toho. Díky za Vaše 

reakce. 

 Týden po Duchu svatém následuje v Loučce mše u Antoníčka 

z Padovy u kapličky. I tam prosím o vaši spolupráci a podporu. O týden 

později nás čeká Boží Tělo. Bude letos v Podhoří, a jak to znáte, 

od dalších farností to vyžaduje pomoc a zapojení do průběhu slavnosti. 

Předem děkuji všem, kdo pomůžete s čímkoli. A poslední významná 

událost v neděli třicátého je v Lipníku, primiční mše našeho souseda Jana 

Faltýnka. Lipník také vítá naši pomoc a účast při této slavnosti. A těší se 

na naše zapojení. Víte, že novokněží jsou letos dva, ačkoli by diecéze 

každoročně potřebovala alespoň osm. Ale buďme vděčni, že jsou a buďme 

vděčni za to, že zatím kněží ve farnostech jsou. Brzy přijde doba, kdy kněz 

ve farnosti bude pouze ve městě a lidé z mnohých vesnic budou za ním 

do města dojíždět. Podobně jako je tomu v jiných církvích v naší zemi. 

Tam, kde pulsuje život, ani ukončení farnosti nemusí znamenat smrt. Jen 

se trochu promění život společenství věřících. A tak nebojme se 

budoucnosti, pojďme na hlubinu s Ježíšem a svěřme se jeho vedení. Duch 

Svatý ať je naším motorem a nekonečnou inspirací. On zná a má ve svých 

rukou všechno, co nás čeká.  

 

        Padre Pedro  

 

  



Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

2.6. Ne 
8:00 Jezernice 

7. neděle velikonoční 
(adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

3.6. Po 17:00 Jezernice Sv. Karel Lwanga a druhové 

6.6. Čt 
16:30 Loučka 

Sv. Pavlína 
18:00 Podhoří 

7.6. Pá 17:00 Jezernice  

9.6. Ne 
8:00 Jezernice 

Seslání Ducha Svatého 
(adorace NEBUDE) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

10.6. Po 17:00 Jezernice Panna Maria, Matka církve 

12.6. St 16:30 Loučka 10. týden v mezidobí 

13.6. Čt 18:00 Podhoří 
Ježíš Kristus, Nejvyšší a věčný 

kněz / sv. Antonín 

14.6. Pá 17:00 Jezernice  

16.6. Ne 

8:00 Jezernice Slavnost Nejsvětější Trojice 
Pouť v Loučce u Antoníčka 

(adorace NEBUDE) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

17.6. Po 17:00 Jezernice 11. týden v mezidobí 

19.6. St 16:30 Loučka Sv. Jan Nepomuk Neumann 

20.6. Čt 17:00 Jezernice Slavnost Těla a Krve Páně 
21.6. Pá 19:00 Podhoří Sv. Alois Gonzaga 

23.6. Ne 10:30 Podhoří 
Slavnost Těla a Krve Páně 

(adorace Loučka) 

24.6. Po 17:00 Jezernice Narození sv. Jana Křtitele 
26.6. St 16:30 Loučka 12. týden v mezidobí 
27.6. Čt 18:00 Podhoří  

28.6. Pá 17:00 Jezernice Nejsvětější srdce Ježíšovo 
29.6. So 7:30 Podhoří Sv. Petr a Pavel 

30.6. Ne 

8:00 Jezernice 
13. neděle v mezidobí 

 (adorace Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

1.7. Po 17:00 Jezernice 13. týden v mezidobí 

3.7. St 16:30 Loučka Sv. Tomáš 
4.7. Čt 19:00 Podhoří Vigilie sv. Cyrila a Metoděje 

5.7. Pá 
8:00 Jezernice 

Sv. Cyril a Metoděj 
9:30 Loučka 



 

Žalmy: 

  2.6. Hospodin Kraluje, je povznesen nad celou zemí. 

  9.6. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 

16.6. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi. 

23.6.    Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova! 

30.6.    Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 
   

Myšlenky k evangeliím: 

  2.6. Ať všichni jsou jedno! (J 17,20-26) 

  9.6. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha  

svatého. (J 20,19-23) 

16.6.  Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám to  

oznámí. (J 16,12-15) 

23.6. Všichni se najedli dosyta. (Lk 9,11b-17) 

30.6.  Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam  

půjdeš. (Lk 9,51-62) 
 

Sbírky:  Květen 
 

 

 

 

 

 

Oslavy: 

Z Uhřínova se k nám dolů zpráva nese, že je to pět let, co u Radů třetí 

dvacetiny slavily se. Proto paní Ivance přejeme stále úsměv na tváři, ať 

cukroví se vždy vydaří, a taky štěstí, zdraví, dlouhá léta a optimismus 

a dobrá nálada u vás stále vzkvétá. Dále v měsíci červnu bude slavit svou 

dospělost Zuzka z Jezernice. Přejeme jí hodně elánu, 

lásky, ochranu Panny Marie a Boží požehnání, ať 

nachází podporu u svých přátel a radost ze života. 

Farnost 
Na křesťanská 

média 

12.5. 

Na opravy 

19.5. 

Na pomoc 

pronásledovaným 

křesťanům 

26.5. 

Jezernice 800,- 1.700,- 1.400,- 

Loučka 1.100,- 7.100,- 2.400,- 

Podhoří 1.200,- 2.500,- 1.100,- 

Červen 

  9.6. Sbírka na církevní školství arcidiecéze Olomouc 

16.6. Sbírka na opravy 



Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

 Během měsíce června redakce a otec Petr vzkazují: „Buďte bdělí, 

Ježíš praví…“ a hlídejte si dny a časy mší svatých! 
 

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

9.6. Triangl 14:30 Svatodušní cyklo výlet „Hlídej duši, hledej 

ducha.“ Sraz je u kříže mezi Jezernicí a 

Loučkou, trasa cca 10 km 

10.6. Jez 18:00 Setkání pastoračních rad 

13.6. Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

13.6. Jez 19:00 Porada Trianglu 

15.6. Jez 8:30 Ministrantský den PANDEMIC, můžete 

pozvat i své kamarády 

16.6. Lou 9:30 Poutní mše sv. u kapličky 

16.6. Lou, Pod  Dětská mše svatá 

17.6. Jez 18:00 Spolčo triangl 

20.6. Jez 18:00 eSGéčko 

23.6. Pod 10:30 Slavnost Božího Těla s průvodem vesnicí 

24.6. Jez   18:00 Kafeteze 

27.6. Jez 19:00 Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké 

příspěvky, pošlete je včas 

29.6. Pod 7:30 Slavnost Petra a Pavla a po mši modlitba k PM 

28.-30.6. Pod 18:00 Modlitební triduum matek 

30.6. Lipník 15:00 Primiční mše svatá – Jan Faltýnek 

 

Primice v Lipníku: 

Drazí, 

 dne 30. června 2019 se uskuteční událost, rozsahu nejen našeho 

děkanátu, ale i naší arcidiecéze - Primice (budoucího) novokněze Jana 

Faltýnka. Naše farnost se pečlivě již několik měsíců na tuto slavnost 

připravuje. Nyní se obracíme i na Vás: 

1) zveme vás na tuto slavnostní událost, a prosíme o modlitbu nejen 

za primicianta, ale i všechny organizátory a přípravu této akce 

2) Najde-li se někdo ve farnostech, ochoten se nějakou službou zapojit 

(ministranti, ženy nabízející pečení, atd.), ozvěte se (kněží vědí komu) 

3) Veškeré informace (i pro vás důležité) najdete na stránkách 

http://primice.cz/index.php/jan-faltynek/ 

 Těšíme se nejen na Vaši účast. Vše dobré od Pána do vaší služby 

 Za organizátory    Jakub Aseem, ceremonář 

http://primice.cz/index.php/jan-faltynek/


Co se děje v děkanátu (Animátoři a Centrum pro rodinu Jitřenka zvou): 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

8.6. Hranice 15:00 Piknik pro mládež v parku 

18.6. Lipník 17:15 Biblické tance na faře 

21.6. Hranice 17:30 Studentská mše – celebruje otec děkan Janusz 

Łomzik 

28.6. Hrabůvka 16:00 Tradiční posezení na osadě Svačinka ke Dni 

otců a přivítání prázdnin 

15.-19.7. Drahotuše  1. turnus příměstského tábora 

26.-30.8. Ústí  2. turnus příměstského tábora 

13.-15.9. Bezuchov  Víkend pro matku a syna 

Hledáme studentky či studenty na pomoc na příměstských táborech 

(můžeme dát potvrzení o pedagogické praxi) 

Bližší informace z Centra pro rodinu Jitřenka na webu - hranice.dcpr.cz  
 

Co se děje ve světě: 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

15.6. Hostýn 10:15 5. pouť schol a scholiček, v danou dobu hlavní 

poutní mše, od 13:30 samotná přehlídka schol 

v amfiteátru 

30.6. Svatá 

Hora 

 Slavnost korunovace milostné sochy Panny 

Marie a připomenutí 120. výročí narození 

kardinála Tomáška 

4.7. Velehrad 19:30 Večer lidí dobré vůle – přenos od 20:00 

5.7. Velehrad 10:30 Slavnostní poutní mše  

7.7.-12.8.   Antiochia – misijní dílo v Čechách a na 

Moravě (Nový Bor, Březová nad Svitavou) 

5.-9.8. Olomouc  Duchovní cvičení pro mladé muže a 

ministranty (17-40 let) hledající životní 

povolání 

5.-12.8.   39. pěší pouť z Krakova do Čenstochové 

 

Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání: 

 Drazí bratři a sestry, 

 v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu 

sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. 

Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že 

i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo 

http://hranice.dcpr.cz/


o skutečnost naprosto neznámou, ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu 

a studium. Zatím jsme měli studijní den vedený odborníky dvakrát pro biskupy 

a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží. Pro pastorační 

pracovníky jsme připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme mnoho 

zaměstnanců v různých institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity 

a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde 

o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití nevíme. 

 Papež František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká 

biskupská konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc 

obětem zneužívání jako svou organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno 

pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné. Mezi 

zranitelné se počítají lidé nemocní, fyzicky či psychicky postižení, nebo zbavení 

osobní svobody, s fakticky nebo dočasně omezeným chápáním, rozhodováním 

nebo schopností se bránit. 

 Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní, 

sociální, terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního 

poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení 

církevního procesu proti agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který 

pověří vhodné členy diecézní komise k prověření případu. S ním osobně se oběť 

setkat nemusí. 

 Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho 

dopustí kdokoliv. Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí 

člověk zasvěcený Bohu, je to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje 

její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká zranění se neuzdravují snadno a rychle. 

Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné jim poskytnout. Proto 

prosím ty, kterých se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze Kontaktní centrum 

církev nabízí pomocnou ruku. 

 Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi 

se žádný případ nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona 

a církevních směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo 

dělají pokání. Odpuštění hříchu však neznamená prominutí trestu, který má být 

přijímán jako spasitelné pokání. 

 Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní 

Duch Svatý, je svatá svátostmi, ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří 

i různě hříšní lidé. Konečně hříšníci jsme všichni. Katolická církev není sektou 

čistých lidí. I když jsme vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. 

Pokud s tím nepočítáme, jsme překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak 

druhých. K posvěcení církve může ovšem přispět každý z nás svým pokáním 

i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v našich 

silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli. 

 Co můžeme udělat ve vztahu k dětem? 

 Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru 

důvěry a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. 

Všímat si změn v jejich chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před 



nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, aby neměly strach mluvit i o věcech 

těžkých nebo špatných. Nevychovávat je k slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, 

protože útočník může slepé poslušnosti dítěte zneužít a zakázat mu mluvit 

o zneužití, či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to, kde a jak tráví dítě čas, 

co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k sousedovi. 

Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala 

zdravé sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami 

se podle toho chovat vůči dětem a ostatním. V současné době je mnoho různých 

projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim postupně 

vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo dovolit. Když začnou užívat chytré mobily 

a internet, který má také své nástrahy, je třeba jim věnovat zvláštní péči, účinně 

varovat před pornografií a bavit se s nimi o neznámých lidech, s nimiž si začali 

dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo hrát počítačové hry i pro více 

hráčů. Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant, který 

vystupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá své budoucí oběti. Někteří pak 

používají pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude 

ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče 

o mediální výchově dětí. 

 Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů, přestože je většina 

nevinná? Vytvářet s nimi živou a otevřenou farní rodinu. Modlit se za ně. 

Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. 

Dávat zpětnou vazbu, případně i kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat 

vytvářet prostředí přijetí a široké rodiny. Nepodporovat důvěrnosti a citové 

projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. Jestliže máme podezření 

na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem 

promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a vidíme 

problém jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky a pokud to 

nepomůže, jít za představeným. 

 Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je i při svých lidských 

slabostech skvělá. Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání 

dochází ve vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo 

sourozenců. Při tom je většina rodičů také skvělá. Viníci nejsou většinou lidé 

úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé otevřenosti 

před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a ochranu, je třeba 

uzdravit společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu svobodní 

od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků a příjemností, 

ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých. 

 Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím 

programů pro děti za jejich obětavou službu a prosím, aby se nedali odradit 

špatnými příklady. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale 

aktivně se zapojují do pokání církve svými kajícími skutky, do pomoci obětem 

i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak osobním úsilím 

o pozvednutí své vlastní morální úrovně i morální úrovně celé společnosti. 

 Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce žehná      arcibiskup Jan 


