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Přátelé,
následující měsíc duben se ponese oslavou velikonočních událostí. Prvního
začíná nový měsíc a zároveň svaté Triduum – velikonoční třídenní. Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Tyto dny nebudeme slavit ve všech kostelích,
ale jen ve dvou: v Loučce a v Podhoří. (příští rok to bude v Dolním Újezdě
a v Jezernici). Nebudeme se ani moci všichni zúčastnit všech těchto a následných
bohoslužeb v kostele, ale třeba jen doma při rodinné bohoslužbě, kterou povede
otec rodiny, anebo budete sledovat bohoslužbu v televizi. Ať už tak nebo jinak,
přeji vám, abychom dokázali prožít setkání s Kristem zmrtvýchvstalým a přijali
od něj svatého ducha tak jako jeho udivení učedníci za zavřenými dveřmi. A toto
můžeme prožít kdekoli. Dovolme mu, aby vstoupil. On vpravdě z mrtvých vstal.
A z této skutečnosti ať pramení naše radost, která přemáhá temnoty světa.
Padre Pedro

LÁSKA STRACH ZAHÁNÍ
Pozdrav otce arcibiskupa sledovatelům televize Noe
Covid skřípl celý svět. Všichni jsme zakusili omezení,
někteří jsme prošli nemocí, mnohé ovládl strach. Všichni se
těšíme, až to skončí. Podobně se těšíme v postní době
na Velikonoce. Je tu však několik rozdílů a laskavý čtenář
by teď mohl ty rozdíly hledat obdobně, jako se hledají rozdíly
podobných obrázků. Já vzpomenu jen tři.
Každý asi řekne, že konec postu a příchod Velikonoc známe, kdežto konec
pandemie ne, že velikonočním vítězem je Vykupitel Ježíš Kristus, zatímco
většina lidí se domnívá, že vykupitelem z pandemie bude očkování. To je sice
důležité a já ho podporuji, ale víc spoléhám na Boha a prosím o jeho
milosrdenství. Plody Kristovy oběti a dary vítězného Krista známe, máme je
vyjmenované v katechismu. Jde především o smíření s Bohem, odpuštění
a věčný život, dary, které může obdržet každý především skrze svátosti. Ale ono
jde o víc, o vykoupený svět a nové lidstvo, o Boží království na zemi.
Jak změní svět pandemie neví nikdo, ale všichni říkají, že bude jiný. A já si
myslím, že by mohl být i lepší a krásnější, ovšem za jednoho předpokladu, totiž
kdyby se více podobal Božímu království na zemi, kde ústavním zákonem je

láska k Bohu a k bližnímu. Láska, která hledá dobro druhého a má sílu
uzdravovat vztahy skrze odpuštění. Děkuji všem, kteří ten nový svět budují.
Děkuji televizi Noe za všechno, čím přispívá k růstu Božího království mezi
námi. A přeji, aby všichni přátelé televize Noe s ní spolupracovali na budování
světa naděje, ve kterém už nebude vládnout strach, protože láska strach zahání.
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

CO SE DĚJE ANEB CO BUDE – to stejně nikdo neví 
I nadále na nedělní bohoslužbě je přítomna pouze rodina, která si zadala
úmysl mše svaté a přisluhující personál. Nosíme respirátor, desinfikujeme si
ruce, dodržujeme rozestupy, na svaté přijímání zůstáváme všichni v lavici,
kněz obejde kostel, abychom všichni mohli přijmout eucharistii NA RUKU

JAK PŘIJÍMAT NA RUKU
1. Sundat respirátor
2. Jednu dlaň položit na druhou dlaň
3. Spodní rukou uchopím eucharistii a nejkratší cestou ji vložím do úst, přičemž
volná ruka doprovází hostii k ústům jako podnos, kdyby náhodou padala,
a aby zachytila i úlomky
4. Zkontroluji pohledem, zda nemám na dlani zbytky hostie a ty ještě přijmu
5. Nasadím respirátor

BOHOSLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ
Během týdne zve Radio Proglas k modlitbě růžence (od pondělí do pátku
ve 20:00), v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky, a v pátek v 15:10
jsme zváni k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.
TV NOE
Pondělí – pátek po,st,pá 12:05, út,čt 18:00
sobota
18:00
neděle
10:00
Velikonoční triduum
Zelený čtvrtek
18:00
Velký pátek
15:00 a 21:00 – Kříž. cesta
18:00
Bílá sobota
21:00
Neděle
10:00,
12:00 Požehnání papeže
Velik. pondělí
10:00

Radio Proglas
18:00

internet
MseOnline.cz

9:00
17:30
14:00 korunka
15:00
20:00
9:00

ČT 2 – 9:30

9:00
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum

Den

Dolní
Újezd

28.3.

Ne

17:30

29.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

4.4.

Ne

9:30

8:00

5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.

Po
Út
St
Čt
Pá
So

9:30
17:30

8:00

11.4.

Ne

9:30

12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.

Po
Út
St
Čt
Pá
So

17:30
17:30

18.4.

Ne

9:30

19.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

Jezernice Loučka

8:00

Podhoří

9:30

11:00

16:30
16:30
19:30

18:00
18:00
20:55

17:30

11:00

17:00

Bohoslužby
Květná neděle
(adorace Podhoří)
Pondělí svatého týdne
Středa svatého týdne
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Zmrtvýchvstání Páně
(adorace Dolní Újezd)
Velikonoční oktáv

16:30
18:00
17:00
7:30
8:00

17:30

11:00

2. neděle velikonoční
(adorace Jezernice)
2. týden velikonoční

16:30
18:00
17:00
7:30
8:00

17:30

11:00

3. neděle velikonoční
(adorace Loučka)
3. týden velikonoční

16:30
18:00
17:00

Sv. Vojtěch

7:30
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25.4.

Ne

9:30

26.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.5.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

2.5.

Ne

17:30

8:00

17:30

11:00

4. neděle velikonoční
(adorace Podhoří)
4. týden velikonoční

16:30
18:00

Sv. Kateřina Sienská

17:00
7:30
8:00

9:30

11:00

1. sobota v měsíci k PM
5. neděle velikonoční
(adorace Jezernice)

SBÍRKY
Máme možnost přispívat na farní účty.
Můžete posílat nějakou tu korunku buď
hromadně, nebo častěji po menších obnosech.
Do zprávy pro příjemce uvádějte „DAR PRO
FARNOST“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Farní účty:
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

218263196/0300
219856057/0300
274705331/0300
274706027/0300

Sbírky na opravy:
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

28.2.

21.3.

Manikantha

1.600,-

1.000,-

1.300,-

980,-

1.700,-

1.300,-

Sbírky v dubnu:
3.4. – na Boží hrob
4.4. – na kněžský seminář
18.4. – na opravy
25.4. – na média

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci dubnu nesmíme zapomenout poslat hned
několik gratulací do podhorského kostela. Paní Bohumila
Brussová a Marie Váňová, odborné to pracovnice
ve výškách cechu okenářského a pěveckého, nám oslaví
140 let a dva hlavní lektoři, Jarmila Obořilová a Václav
Pchálek se svými půlkulatinami podělí o krásných
100 let.
Vyprošujeme jim pevné zdraví, nebojácného ducha,
dobré oko, pevný krok a zvučný hlas a také hojnost
Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Kdy
28.3.
28.3.

Kde V kolik
Lipník 15:00
Pod
17:00

1.4.
2.4.

Lo,Po
všude

Po mši
kdykoliv

2./3.4.
4.4.

Lo,Po
všude

Noc/den
Při mši

8.4.
11.4.
13.4.

Pod
kostel
Pod

16:45
při mši
16:00

25.4.
28.4.

Je-Lo
Jez

16:00
18:00

O co půjde
Velikonoční zpovídání – jedinečná příležitost
Modlitební triduum matek - ze svých domovů.
Více informací od pí. Kotačkové
Bdění v Getsemanské zahradě
Začínáme se modlit novénu k Božímu
milosrdenství
Bdění u Božího hrobu – po obřadech
Žehnání pokrmů – v kostele, lze se pomodlit i
doma (texty dále)
První svaté přijímání – další schůzka
Přinášení kasiček Postní almužny
Večeřadlo – mariánské modlitby – každý
ze svého domova
Žehnání polí - u kříže mezi Jezernicí a Loučkou
Redakce farního časopisu – příspěvky včas

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
V chrámech
budou
vynechány obvyklé průvody
Loučka
16:30
16:30
19:30
a věřící s výjimkou svatého
Podhoří
18:00
18:00
20:55
přijímání setrvají po celou dobu
bohoslužeb na svých místech (i uctívání kříže
Křížové cesty na Velký pátek
bude hromadné). Vedle dodržování rozestupů
Dolní Újezd
Jezernice
14:30
má být samozřejmostí respirátor a dezinfekce
Loučka
rukou. Pokyny lze najít na internetových
Podhoří
14:30
stránkách:
http://www.liturgie.cz/temata/
liturgicky-cas/liturgicky-rok/velikonocni-triduum/velikonoce-2021
Pro ty, kteří se nebudou moci dostat na společné obřady je
dána nabídka na společné rodinné slavení velikonočních svátků.
Materiály tamtéž.
Zelený čtvrtek

Velký pátek

Bílá sobota

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Kde
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Pátek po mši, neděle litanie
Denně v 18:00
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ŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která
zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má
velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec
rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází
ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn1,27-31a; Gn9,1-3, Lk11,9-13.
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým
požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

KASIČKY POSTNÍ ALMUŽNY
I v letošním roce prožíváme
čtyřicetidenní období v obtížných
podmínkách pandemie covid-19.
Její důsledky jsou patrné v mnohých
rodinách, přitom nejvíce dopadají
na ty nejzranitelnější – rodiny s dětmi, osamocené seniory, dlouhodobě nemocné.
Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace,
užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou
rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji, prosím, na mši svatou
na druhou neděli velikonoční 11. dubna 2021.
Postní almužna nám pomáhá vnímat potřeby druhých. Každý z nás se
může rozhlédnout, zda nezná ve svém okolí někoho, komu by tato pomoc
přinesla tolik potřebnou naději a pocit blízkosti. Do pokladničky můžete vložit
i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc.
Svou postní almužnu můžete letos také poslat na účet Charity Hranice
27-6448390227/0100 s variabilním symbolem 911 se zprávou pro příjemce
Postní almužna a název obce či farnosti
Radka Andrýsková
Největší přikázání je přikázáním lásky:
"Miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce, celou svou duší,
celou svou silou a celou svou myslí
a miluj svého bližního jako sám sebe.“
Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň…
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JITŘENKA ZVE NA VYCHÁZKU DO PŘÍRODY
Milé rodiny i vy všichni, kteří rádi chodíte do přírody!
Připravili jsme pro Vás procházku se soutěžními otázkami.☺Trasa bude
připravena od soboty 27.3.2021 do pondělí 5.4.2021, v Teplicích nad Bečvou.
Jedná se o okruh 2,5 km víceméně po rovině. Na místo startu (i cíle) je možné
dojet autem, autobusem (zastávka Teplice nad Bečvou, železniční stanice nebo
Ústí, osada Mariánské údolí) nebo i vlakem (zastávka Teplice nad Bečvou), ale
je možné dojít pěšky.
Na trase Vás čeká 12 otázek pro tři kategorie – mladší děti (první stupeň
ZŠ, popř. i mladší děti), starší děti (druhý stupeň ZŠ) a dospělí (středoškoláci,
vysokoškoláci a taky pro dospělé – všechny co mají chuť se zapojit ☺) Otázky
pro kategorii starší děti budou formou QR kódů, takže je potřeba, aby děti
s sebou měly chytrý telefon s připojením k internetu a se čtečkou QR kódů.
Odpovědi se zapisují do soutěžního archu, který bude k dispozici v kostele
v Hranicích nebo na stránkách CPR Jitřenka www.hranice.dcpr.cz, popř. Vám ho
zašleme na mail. Stejně jako mapy, kudy přesně
procházkový okruh vede. Své odpovědi můžete odesílat do
Velikonočního pondělí 5.4.2021 včetně na email CPR
Jitřenka – cprhranice@ado.cz, nebo odevzdávat na faru
(hodit do schránky), popř. soutěžní arch vhodit do krabičky
v kostele v Hranicích. V úterý 6.4.2021 budou vylosováni
tři výherci z každé kategorie a odměněni pěknými
cenami.☺Tak neváhejte, vyrazte ven!
Marie Kaňovská

FARNOST LIPNÍK ZVE NA PUTOVÁNÍ PO OKOLÍ
Přijměte pozvání na další putování
po okolí Lipníku nad Bečvou. Tentokrát jsme
se nechali inspirovat křížovou cestou a jejími
zastaveními, která jsou umístěna v aleji
směrem na obec Bohuslávky (za vlakovým přejezdem v ulici Bohuslávská)
k dálnici a zpět cestou do Lipníka přes zahrádkářskou kolonii Ořechy kolem
kaple sv. Anny Na Horecku (přesná mapa a další podrobnosti
na www.farnostlipnik.cz). Kromě klasických čtrnácti zastavení křížové cesty
na Vás čeká i patnáct otázek Postního kvízu letošní soutěže Bible a my. Správné
odpovědi zapište do hrací karty (ke stažení opět na stránkách farnosti) nebo
na jiný papír a vložte do schránky u fary v Lipníku či pošlete na e-mailovou
adresu: falipniknb@ado.cz V případě, že cestou nenajdete některou otázku,
nebojte se nám napsat e-mail, pomůžete nám tím. Chybějící otázku co nejdříve
doplníme. Trasa bude k dispozici do konce měsíce dubna.
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PASTÝŘSKÝ LIST KE SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Drazí bratři a sestry,
ve čtvrtek 25.3. slavíme Slavnost zvěstování Páně. Ta obrací naši
pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh
každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší.
Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená
výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá
tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví
vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají obavy
z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění
Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi
a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný
vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem
přináší nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka
i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se
pouze na získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť
už dnes se rodí mnoho dětí mimo manželství a ne málo matek zůstává
osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé generaci dětí není
nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.
Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život
Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí
oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování.
Nevěděla, kde bude rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však
ve všech situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně
přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou se postavil všem výzvám.
Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli
udělat mohli.
Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve
ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně
postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti.
Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte.
Postoj církve se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože
ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. Moderní technické
prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit,
že dobro je plodnější a zlo ničivější.
Papež František nedávno připomněl: „Učení
církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je posvátný
a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu
nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem
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selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu
myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou,
který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší
děti.“
Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře,
kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců
nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli.
Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která
mu byla darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může
vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může zvolit podle situace a možností.
Doporučit můžeme zejména vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící
i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.
Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se přijímat i to,
co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme při mši svaté a zvláště
o slavnosti Zvěstování Páně.
Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové
a bratři
+Jan, +Antonín a +Josef

VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo
naposledy před deseti lety. Tak jako minule,
i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti
k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi
katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána
do církevních matrik. Česká biskupská konference
v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný
odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno
v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící –
hlásící se k církvi, a pod tím napsali Římskokatolická církev.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se
méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně
slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla
na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo
ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších
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věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčící polovině sčítaných, se už nikdy
nedozvíme.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před
lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. (Mt 11, 32-33)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme
najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A buďme si
jisti, že nám to Bůh připočte k dobru.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
Ten jarní příběh se znovu pravdou stane
O velké noci ho zvony vyzvoní ti
V pokorné chvíli pak potkáš nečekané
A boží ruce lásky tě do náruče chytí
Sejmou tíhu z tvých ramen
Rozkvetou růží planou
Odvalí strachu kámen
A srdce z mrtvých vstanou
(František Novotný, Jak se hladí duše)

Požehnané Velikonoce všem farníkům
přeje redakce, v čele Padre Pedro
a těšíme se, že brzy začne vedro 
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