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Drazí přátelé,
před časem jste všichni v ohláškách zaslechli zmínku o tom, že se má
v každé farnosti vytvořit pastorační plán. Ono to není nic nového pod sluncem.
Arcibiskup Jan už v roce, kdy jsem přijal kněžské svěcení (2005), vydal malou
brožurku (Jak si představuji farnost dnes), kde pastorační plán zmiňuje. Píše tam:
„pastorační plán neznamená jen rozvrh akcí, ale především stanovení cílů
a ukázání cest k nim. Prvním předpokladem dobrého plánu je znalost situace
ve farnosti: na co je farnost zvyklá a v čem je dobré pokračovat, co je aktuálně
potřebné, k čemu máme směřovat, jaký si dáme dlouhodobý cíl, na co jsou lidé
zralí dnes, na co je můžeme postupně vychovat a připravit. Co k tomu použijeme
a kdo nám pomůže. Cílem není množství aktivit, ale harmonický život podle
evangelia.“
My tady žijeme v malých vesnicích s nevelkým počtem lidí na nedělních
bohoslužbách, takže se co do možností a pestrosti činnosti nemůžeme srovnávat
s městskými farnostmi, ale přesto si myslím, že pro všechny farnosti, ať už
městské nebo vesnické, je mnoho prvků společných.
Všechny farnosti musí hlídat misky vah a sledovat jaký
je poměr nebo nepoměr v zaměření dovnitř a zaměření
ven. Totiž, zda se veškerá naše námaha točí kolem
bohoslužeb a modliteb a nevycházíme jakožto
farnost se svým farním životem mezi lidi.
Anebo jsme tak zaměstnáni opravami budov,
kostelů, kapliček, far, křížů, udržováním farních
lesů a zahrad a na „modlení“ už moc prostoru
nezbývá. Obojí by mělo být v rovnováze.
Další rovnováha by se měla hlídat v naší
péči o jednotlivé věkové kategorie. Děláme něco
pro seniory? Děláme něco pro rodiče s dětmi? Děláme něco pro manžele a pro
žadatele o církevní sňatek nebo křest miminka? Děláme něco pro puberťáky?
Děláme něco pro děti? Které věkové kategorii věnujeme nejvíce pozornosti?
A kterou naopak zanedbáváme?

Další rovnováhou, kterou máme hlídat, je naše známé rozdělení života
farnosti na tři složky. Martyria, diakonia a liturgie. Tedy 1. Hlásat Boží slovo
a vydávat svědectví o zmrtvýchvstalém. Vyzývat k pokání a ohlašovat Boží
království. Být znamením spásy a Boží přítomnosti. 2. Bohoslužba církve nejen
oslavuje Boha, ale také posvěcuje věřící. 3. Praktický projev víry a lásky
ve službě potřebným je konkrétním projevem přijetí evangelia. (str.11) Nechybí
našim farnostem některá z těchto tří složek života církve?
Co všechno se v naší farnosti děje a kdo se o to stará? Visí to všechno
na jednom či pěti lidech? Nebylo by možné rozdělit se o konkrétní úkoly, aby pár
jednotlivců nebylo přetíženo a ostatní se jenom vezli? Jak fungují úklidy kostela
nebo vedení nějakého společenství nebo pomoc s přípravou snoubenců nebo
předříkávání růžence přede mší?
Asi bychom mohli pokračovat v dalším výčtu, ale myslím, že to jako
ukázka docela stačí.
Chápu, že není jednoduché pastorační plán vytvořit. Protože nejsme zvyklí
si takové otázky klást. Avšak asi podobně jako já, vnímáte, že jsou nesmírně
užitečné.
Za socialismu nesměla plnit katolická Charita své poslání a soudruhům
se podařilo ji zredukovat na prodejnu svíček. V devadesátých letech jsme
postupně začali chápat její pravý smysl. Mám na vás přátelé otázku.
Nezredukovali jsme my podobným způsobem život farnosti? Jestliže pro nás živá
farnost znamená to, že se tam ještě pořád slouží nedělní mše svatá, tak to jsme
úplně vedle. Jistě chápete, co tím chci říci. Mše svatá je
sice vrcholem života církve, ale co by to bylo
za horolezce, který by se pouze nechával vrtulníkem
vytahovat na vrcholky a vyhýbal by se výstupům?
Podobně se můžeme ptát, co by to bylo
za farnost, která se nechává vytahovat
na vrcholky hor, ale nezajímá se o nádherné
horské stezky vedoucí k nim? Nebo když
bychom mši přirovnali k hostině, zjistíme,
že normální je po hostině odejít do práce nebo
na zahradu nebo do školy či na hřiště nebo do tanečního kroužku
atd. Nikdy to není tak, že by kromě té hostiny už nic nebylo. Nežijeme, abychom
jedli, jíme, abychom žili.
Je mi jasné, že v tomto koronavirovém čase toho moc dělat nejde, ale
přemýšlejme o tom, kde máme každý z nás rezervy. A čím by mohl každý jeden
z nás přispět k tomu, aby život farnosti, byl skutečně životem.
Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
Padre Pedro
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum

Den

Dolní
Jezernice Loučka Podhoří
Újezd

30.5.

Ne

17:30

31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.

Po
Út
St
Čt
Pá

17:30
17:30

5.6.

So

7:30

6.6.

Ne

9:30

7.6.
9.6.
10.6.

Po
St
Čt

17:30

11.6.

Pá

12.6.

So

8:00

9:30

11:00

16:30
18:00
17:00
18:00

8:30
17:30

11:00

16:30

Bohoslužby

Nejsvětější Trojice
(adorace Jezernice)
Navštívení Panny Marie
Sv. Justýn
Vigilie z Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
9. týden v mezidobí
1. sobota k PM
Vigilie neděle
10. neděle v mezidobí
(adorace Dolní Újezd)
10. týden v mezidobí

18:00
Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Památka
Neposkvrněného srdce
Panny Marie

17:00

7:30

18:00

Vigilie neděle
13.6.

Ne

9:30

14.6.
16.6.
17.6.
18.6.

Po
St
Čt
Pá

17:30

19.6.

So

11:00

8:00

16:30
18:00

11. neděle v mezidobí
(adorace Jezernice)
11. týden v mezidobí

17:00
7:30

Sv. Jan Nepomuk
Neumann

18:00

Vigilie neděle
20.6.

Ne

9:30

17:30

11:00

12. neděle v mezidobí
(adorace Loučka)
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Dolní
Jezernice Loučka Podhoří
Újezd

Datum

Den

21.6.
23.6.

Po
St

24.6.

Čt

25.6.
26.6.

Pá
So

7:30

27.6.

Ne

9:30

28.6.

Po

17:30

30.6.
1.7.
2.7.
3.7.

St
Čt
Pá
So

4.7.

Ne

17:30

8:00

5.7.

Po

17:30

8:00

17:30
16:30
18:00
17:00
18:00
17:30

11:00

16:30

Bohoslužby

Sv. Alois Gonzaga
12. týden v mezidobí
Slavnost narození Jana
Křtitele
Vigilie neděle
13. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
Vigilie slavnosti
Petra a Pavla
13. týden v mezidobí

18:00
17:00
7:30
9:30

11:00
19:00

Sv. Tomáš/1. sobota
14. neděle v mezidobí
(adorace Dolní Újezd)
Sv. Cyril a Metoděj

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

Sbírky v květnu:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

16.5.
Na opravy
2.485,5.300
5.100,1.600,-

23.5.
Na církevní školství
1.378,1.650,900,1.000,-

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

Sbírky v červnu:
20.6. – na opravy
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JAK NA TO
Nedávno se mě někdo zeptal, jak má správně
přijímat na ruku. Nikdy mě nenapadlo nad tím
přemýšlet. Pojďme si o tom něco málo povědět.
Podávání sv. přijímání na ruku je správný
a legitimní způsob, jak přijmout Eucharistii; historicky
dokonce starší než podávání do úst. Tento způsob
podávání Eucharistie je schválený našimi biskupy a rovněž i Svatým Stolcem.
Budeme potřebovat OBĚ ruce!
Ruce mají být samozřejmě čisté. V době pandemie i dezinfikované – což
za normálních okolností není nutné. Dlaně jsou otevřené a položené pravá vespod,
levá nahoře. Staří církevní otcové říkali: „Stavíš trůn pro Nejvyššího Krále.“
Ruce jsou takto připravené ve výši hrudi (srdce), nikoli v rozkroku a mírně
vztažené dopředu k podávajícímu. Podávající ukáže Tělo Páně (Svatou Hostii)
tomu, kdo přijímá a řekne jako obvykle: „Tělo Kristovo“ ten odpoví
„Amen“. Svatá Hostie je podávajícím položena na levou dlaň.
Ten, kdo přijímá, nechá dlaně tak, jak jsou – tedy otevřené.
Poodstoupí krok stranou a ještě před oltářem si pravou rukou (tou, co je vespod)
z levé dlaně vloží Hostii sám do úst. TEPRVE PAK odchází na své místo
v kostele a věnuje se osobnímu díkůvzdání a modlitbě. Hostie se přijme ještě
čelem k oltáři – NIKAM se v dlani NEODNÁŠÍ!
Věřím, že to není náš případ, ale dovolím si ještě poznamenat, že obě
složené a nastavené DLANĚ mají být VOLNÉ, proto brýle, klíče, kapesník,
růženec, kancionál apod. pro chvíli sv. přijímání dejme do kapsy nebo nechme
v lavici. Z toho vyplývá, že rouška má být také sundána. Je dobré zmínit, že
na ruce v rukavicích se nepodává. Je to z toho důvodu, že pokud na dlani nebo
na prstech ulpí viditelný úlomek nebo drobeček sv. Hostie – pak se prostě slízne rozhodně se neotírají případné drobečky na ruce do kapesníku, nebo něčeho
jiného. 
Když jsme se dotkli svatého přijímání, myslím si, že důležitou otázkou je,
kdo vlastně může přistoupit ke svatému přijímání?
Nezapomínejme, že vždy musíme přijímat Tělo Kristovo s náležitou a stále
platnou dispozicí:
 Být pokřtěný v katolické církvi a žít v jednotě s ní.
 Pokud člověk žije v manželství, mělo by být uzavřeno církevně.
 Srdce ať je nepošpiněné těžkým hříchem a smířené s Bohem.
 Pokud možno s co největší vírou, nadějí a láskou ke Kristu Pánu.
 Eucharistický půst (trvá 1hodinu před přijetím Eucharistie).
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SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve
Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Ovlivňující zázrak
se stal r. 1263 v rukou řeholního kněze Petra z Prahy, když sloužil mši svatou
v italském Bolsena, ležícím asi 20 km od Orvieto, v němž se tou dobou nacházel
papež, za kterým Petr cestoval. Od Urbana IV. očekával, že by mu mohl pomoci
odstranit pochybnosti o Kristově přítomnosti v eucharistii. Zatím ale při slovech
proměňování mu hostie v ruce celá zkrvavěla a potřísnila purifikatorium
i korporál, který je uchováván v orvietské katedrále. V celé historii církve se uvádí
přes sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. Od 15. stol. se po celé církvi
rozšířil zvyk - procesí.
V českých zemích vrcholily eucharistické slavnosti v době předhusitské
mezi léty 1390–1420, v souvislosti s hnutím Devotio moderna, kdy byla v Praze
na Karlově náměstí postavena kaple Božího Těla a Krve, stejně
jako v Olomouci a zejména v Kutné Hoře, kde při ní ustaveno bratrstvo Božího
Těla. Procesí byla obnovena v katolických městech (například v Ústí nad Labem
nebo ve Znojmě) již roku 1436, jinde až od 70. let 15. století.
V roce 1948 byla tradice průvodů na veřejnosti potlačena v celém
tehdejším Československu, kdy bylo zakázáno vycházet mimo kostel.
Po roce 1989 se tradice průvodů při Slavnosti Těla a Krve Páně spontánně
obnovila především ve větších městech. Již ve čtvrtek 18. června 1992 jsme mohli
vidět liturgický průvod Corpus Christi s baldachýnem obklopeným kněžími
a arciděkanem nesoucím monstranci, s ministranty zvonícími zvoncem, jdoucí
Melantrichovou ulicí z Václavského náměstí v Praze na Staroměstské náměstí
do velechrámu Panny Marie před Týnem.
Od roku 2013 spojuje v červnu Prahu a italské Orvieto štafetový běh
Corpus Domini, složený z českých a italských běžců, připomínající první pouť
českého kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263 a událost v Orvietu i Bolseně.
V současné situaci jsme s pastorační radou usoudili, že se letos nebude
konat venkovní průvod ke čtyřem oltářům. Každý má možnost si prožít slavnost
Božího Těla ve své farnosti.
Mše svaté – Slavnost Těla a Krve Páně
2.6. středa - Loučka
3.6. čtvrtek - Podhoří
6.6. neděle - Jezernice
6.6. neděle - Dolní Újezd
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HÁDEJ, KDO JSEM aneb
který svatý se nejčastěji objevuje v našich farnostech?
Zkusím vám lehce napovědět. Jedná se o muže a letos slaví 801 let
od svého kněžského svěcení a 790 let od svého úmrtí. Svátek slaví
společně s blahoslaveným Gerhardem 13.6. Náš světec vstoupil
v 15 letech k augustiniánům, kde byl deset let, poté přešel
k přísnější řeholi, k františkánům. Do svých 25 let se jmenoval
Ferdinand a osobně se znal se sv. Františkem z Assisi. Rozdíl mezi
sv. Františkem a jeho učněm sv. ……… je v tom, že František
promlouval k ptactvu, kdežto náš světec promlouval k rybám. 
Ještě Vám poskytnu poslední nápovědu, po které věřím, že
už budete všichni vědět. Je patronem ztracených věcí a také je
oblíbeným světcem v našich farnostech.
Jen v Olomoucké arcidiecézi je 22 kaplí a 6 kostelů, zasvěcených tomuto
světci. V našem okolí můžeme jmenovat Hranice-město, Středolesí, Loučka,
Trnávka, Výkleky, Staměřice. Můžeme ho slavit v sobotu i v neděli.
Rozpis mší svatých:
Datum
12.6. Sobota
13.6. neděle

Čas
14:00
11:00

Místo
Trnávka
Loučka

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

Kdy
červen
1.6.
11.6.
12.6.

Kde
všude
Všude
Hranice
Jez

V kolik
kdykoliv
Celý den
???
18:00

12.6.
13.6.
13.6.

Trnávka
Lou
Pod

14:00
11:00
17:00

20.6.
20.6.

Všude
DÚ,Po,Lo

Celý den
Po mši

O co půjde
Zapisují se intence mší na 2. pololetí
Den dětí
Studentský pátek
Po mši bude otec Milan Maštera
z Hranic
udělovat
novokněžské
požehnání
Mše ke sv. Antonínu
Mše ke sv. Antonínu u kapličky
Večeřadlo – mariánské modlitby – každý
se spojí ze svého domova
Den otců
Po mši bude otec Milan Maštera
z Hranic
udělovat
novokněžské
požehnání
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25.-27.6.

Pod

26.6.

Olomouc

27.6.
30.6.

Pod
Jez

3.7.

Drahany

Modlitební triduum matek – společné
modlitby v kostele
9:30
Svěcení pěti kněží. Prosím vzpomeňme
na ně v modlitbě.
11:00
1. svaté přijímání
18:00
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
odpoledne
Delegace na farní den k oslavě 60.
narozenin otce Radka Šidleji
18:00

„Poznej svůj děkanát“ – místo, které budeme objevovat v měsíci červnu
v hranickém děkanátu, se dozvíme na našich internetových stránkách v záložce
AKCE (nebo přímo na stránkách Centra pro rodinu Jitřenka)

ADOPCE NA DÁLKU
Mezinárodní poštovní styk funguje již bez omezení a většina našich
indických partnerských organizací odeslala „velikonoční“ dopisy. Korespondence
od dětí z Běloruska, Ugandy, Zambie a Konga byla až na výjimky odeslána
z centrály CZS z Prahy.
V lednu 2021 byla částečně obnovena prezenční výuka žáků v Karnatace
(Indie), ale od 17. dubna jsou školy kvůli druhé vlně pandemie koronaviru opět
uzavřené. Vláda Tamilnádu oznámila uzavření škol již od 22. března. Týká se to
i studentů vysokých škol a žáků 10. tříd, kteří měli prezenční výuku povolenou
nejdéle ze všech. Připomínáme, že studium na ZŠ u 1. až 5. tříd v Indii probíhá
v období červen-březen a u starších žáků a studentů září-červen. Žáci 1. až 9. tříd
mají od začátku dubna pravidelné prázdniny. Začátek nového školního roku je
plánován na 15. 7. 2021. Aktuálně je v Indii nařízen v řadě států lockdown
do 24. 5. 2021.
Všichni
pevně
doufáme,
že
s přicházejícím oteplením se epidemiologická
situace začne lepšit a šíření nemoci se podaří
zbrzdit i v těch nejpostiženějších koutech
světa. Rádi bychom Vám rovněž srdečně
poděkovali za Vaši laskavou spolupráci,
důvěru a cenná slova podpory, která nás
v našem úsilí nesmírně povzbuzují.
Charita Praha Vám přeje pevné zdraví
a pozitivní mysl
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BLAHOPŘÁNÍ
Gratulace letí do Jezernice k Zuzce Pírkové
k jejím krásným kulatým narozeninám. Lehce napovím,
že číslo připomíná labuť na jezeře.  Pro ty, co mají
raději matematiku tak je to: (50*4 -(5*4*9)). Přejeme jí
spoustu elánu.
Blahopřát jdeme i do Podhoří, kde se paní Olga
Kovalčíková dožívá požehnaných pátých sedmnáctin.
Vyprošujeme jí hojnost zdraví, Boží požehnání, ochranu
Panny Marie a mnoho sil.

GLOSA ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA aneb co pravil
Kdo je katolík?
„Jsem katolička a jsem pro stejnopohlavní sňatky i pro adopce dětí
do takových rodin“ – zaznělo hrdě z úst političky na televizních obrazovkách.
V mailové poště jsem si přečetl odsouzení papeže od pisatele, který se považuje
za věrnějšího katolíka než sám papež. Už jenom čekám, kdy někdo prohlásí, že je
katolík, ale ateista, který Boha neuznává a chce, aby církev uznávala práva svých
členů na ateismus. To nejsou věci konzervatismu či pokroku ani víry, ale rozumu.
Ano, do církve se vstupuje křtem, ale jako bychom nevěděli, že slovo církev
je z řeckého „kyriaké“ a znamená „ta, jež patří Pánu“. Biblickými slovy jsme
ve křtu umřeli sobě, abychom žili pro Pána. Jestli se hlásíme k tak silným slovům,
mělo by nám dojít, že občas musíme pohřbít své nápady a podřídit se tomu,
kterému patříme. Jinak nejsme pravdiví ani věrohodní.
Naše sebestřednost a populistická politika nás přivedly k zadlužení dalších
generací. To nám nestačí a chceme ještě zákonem upřít bezbranným dětem i právo
na mámu a tátu? Opravdu chceme, aby nás jednou tyto děti odsoudily jako
zločince? Vraťme se ke starodávné modlitbě našich předků, kteří prosili, „aby nás
Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil“.
Arcibiskup Jan Graubner
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PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ V SITUACI
USTUPUJÍCÍ PANDEMIE NEMOCI COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací
k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také
příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance
využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba,
kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo
našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že
i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba
člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus.
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické
prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem,
jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví,
totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné
fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme
povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování
příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše
svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm,
kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli,
že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni
patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost
za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale
a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme
opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
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