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Dolní Újezd 

Jezernice 

Loučka 

Podhoří 

Leen 

2019 Farní časopis 
Červenec, Srpen 2021 

Drazí přátelé,  

 

tak jsme došli až do letních prázdnin. Našel jsem při modlitbě se čtením 

text od svatého Jeronýma, velkého znalce a překladatele Bible. Byl pronesen 

jako kázání pro nově pokřtěné. Myslím, že i nás v době prázdnin a dovolených 

může podržet a povzbudit:  

Nuže vy, kteří jste se oblékli v Krista, pojďte za mnou podle mých pokynů, 

nechte se z víru tohoto světa vylovit Božím slovem jako rybky udicí, a řekněte: 

„U nás je všechno podstatně jinak. Neboť ryby vytažené z moře hynou, ale nás 

apoštolové vytáhli z moře tohoto světa a ulovili, abychom se z mrtvých stali 

živými. Když jsme byli ve světě, náš pohled se ztrácel v hlubinách a život jsme 

trávili v bahně. Ale jakmile jsme byli vytaženi z vln, začali jsme vidět slunce, 

začali jsme se dívat na pravé světlo a zaplavila nás nesmírná radost…“  

Přepisuji tento kratičký úryvek z onoho kázání, abychom si letos v létě, 

až budeme plavat v moři nebo v rybníku, či v bazénu doma na zahradě, 

uvědomili, že jsme také vylovenými rybkami. A těmi rybáři, kterými jsme se 

nechali ulovit, jsou apoštolové. Buďme za to Bohu neustále vděčni 

a připomínejme si to. Je to velký dar a zároveň také velký úkol. A třeba právě 

o prázdninách můžeme objevit více času a příležitostí, abychom ho lépe mohli 

naplňovat.  

Děkuji všem, kteří se snažíte pomáhat těm, kteří v těchto dnech velice 

potřebují naši pomoc, ať už hmotně nebo duchovně.  

Přeji vám požehnaný čas a nezapomeňte taky odpočívat, víte, že i náš Pán 

odpočíval na zádi lodě a tvrdě spal.  

 

Padre Pedro  
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

 
  

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

4.7. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 14. neděle v mezidobí 

5.7. Po 17:30 8:00  19:00 Sv. Cyril a Metoděj 

7.7. St   16:30  

14. týden v mezidobí 
8.7. Čt    18:00 

9.7. Pá  17:00   

10.7. So 7:30    

11.7. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 15. neděle v mezidobí 

12.7. Po 17:30    
15. týden v mezidobí 

14.7. St   16:30  

15.7. Čt    18:00 Sv. Bonaventura 

16.7. Pá  17:00   Panna Marie Karmelská 

17.7. So 7:30    15. týden v mezidobí 

18.7. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 16. neděle v mezidobí 

19.7. Po 17:30    
16. týden v mezidobí 

21.7. St   16:30  

22.7. Čt    18:00 Sv. Máří Magdaléna 

23.7. Pá  17:00   Sv. Brigita 

24.7. So 7:30    16. týden v mezidobí 

25.7. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 17. neděle v mezidobí 

26.7. Po 17:30    Sv. Jáchym a Anna 

28.7. St   16:30  17. týden v mezidobí 

29.7. Čt    18:00 Sv. Marta 

 
30.7.-7.8. dovolená otce Petra 

 
v neděli 1. 8. využijte své TV  
nebo si zajeďte navštívit jinou farnost 
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Sbírky v červnu:  
 

 20.6. Na opravy 

Dolní Újezd 2.661,- 

Jezernice 2.900,- 

Loučka 3.700,- 

Podhoří 1.800,- 

 

Sbírky v červenci a srpnu: 

4.7. – MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA  

 na postižené tornádem 

18.7. – na opravy 

15.8. – na opravy 

Farní účty: 
 

Dolní Újezd 218263196/0300 

Jezernice 219856057/0300 

Loučka 274705331/0300 

Podhoří 274706027/0300 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

7.8.     není 1. sobota v měsíci 

8.8. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 19. neděle v mezidobí 

9.8. Po 17:30    Sv. Terezie Benedikta od + 

11.8. St   16:30  Sv. Klára 

12.8. Čt    18:00 
19. týden v mezidobí 

13.8. Pá  17:00   

14.8. So 7:30 18:00   Sv. Maxmilián Kolbe 

15.8. Ne 9:30  17:30 11:00 Slavnost Nanebevzetí PM 

16.8. Po 17:30    

20. týden v mezidobí 18.8. St   16:30  

19.8. Čt    18:00 

20.8. Pá  17:00   Sv. Bernard 

21.8. So 7:30 18:00   Sv. Pius X. 

22.8. Ne 9:30  17:30 11:00 21. neděle v mezidobí 

23.8. Po 17:30    

21. týden v mezidobí 25.8. St   16:30  

26.8. Čt    18:00 

27.8. Pá  17:00   Sv. Monika 

28.8. So 7:30 18:00   Sv. Augustýn 

29.8. Ne 9:30  17:30 11:00 22. neděle v mezidobí 
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MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA 
 

Milí spolubratři a farníci,  

olomoucké arcibiskupství vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc lidem 

na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou na tuto neděli 4.7.2021. 

Výtěžek sbírky na tento účel bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary 

dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže 

s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.  

S přáním všeho dobrého od Pána  

Antonín Basler, pomocný biskup Olomouc  
 

POMOC PRO FARNOST HRUŠKY 
 

Jistě všichni víte, že 25. 6. 2021 postihlo jihovýchodní Moravu tornádo, 

které zpustošilo obce. Jihomoravské Hrušky patří ke čtyřem nejvíce poničeným 

obcím. Symbolem destrukce se stal místní více než 150 let starý kostel. Z části 

věže je jen hromada suti. Kostel byl nedávno krásně 

spravený. Místní lidé mají nyní mnoho práce 

se svými příbytky, proto jsme se rozhodli, 

že uspořádáme sbírku a vybrané peníze by šly na 

opravu kostela. Vzhledem k této situaci se na vás 

obracíme s prosbou o pomoc, aby i farníci z Hrušek 

měli zpět místo setkání, místo společné modlitby…. 

Nabízíme možnost darovat peníze. Finanční 

obnos můžete přinést na Obecní úřad v Jezernici, případně Marii Zemánkové 

z Jezernice (nebo panu faráři Petrovi). Předem Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

Obec Jezernice, Marie Zemánková 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

7.8. si slíbí lásku, úctu a věrnost Zdeňka Pchálková 

a Jakub Vagunda. Vyprošujeme jim příjemnou plavbu 

na manželské kocábce v rybníku svět.  
 

V Loučce se slavit bude také  

a to už po pětapadesáté.  

Johny, jak ho všichni známe,  

už další desítku v půli láme,  

a tak loučští farníci  

spěchají se zdravicí.  

Modlitbou chcem vyprositi  

vše nej…do dalšího žití.  

 

V Podhoří jen stručně, krátce, 

Jakub Rode sáhne po občance. 

Oběma přeje redakce: 

Vše dobré, žádné škrábance, 

hojnost štěstí, zdraví, radosti 

a netropte žádné hlouposti  

 



5 

 

 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

 (DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

10.-17.7. Prasklice  Letní tábor (S)tvoření pěkně od začátku 

13.7. a 

13.8. 

Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby – 

každý se spojí ze svého domova 

25.7. DÚ,Je,Lo,Po  po mši Žehnání dopravních prostředků 

na přímluvu sv. Kryštofa budou 

žehnány auta, kola, motorky, zkrátka 

na čem přijedete, to požehnáme – 

a možná něco dostanete 

30.7. – 

7.8. 

  Dovolená otce Petra – v případě potřeby 

se obracejte na faru v Hranicích 

25.8. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud 

máte nějaké příspěvky, pošlete je 

včas 

28.8. Sv. Hostýn 10:15 Pouť rodin – mše na venkovním podiu 

29.8. DÚ,Je,Lo,Po při mši Žehnání školákům 

29.8. Lou 17:30 Dětská mše 

4.9. Cholina  Setkání ministrantů arcidiecéze 

4.-5.9. Zlín  Katecheze dobrého pastýře – viz níže 

1.10. Olomouc 9:30-14 Setkání prvokomunikantů s arcibiskupem 
 

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 
 

Je určena pro katechety, ale i rodiče a prarodiče, kteří se chtějí vzdělávat 

v oblasti náboženské výchovy dětí, kde se budou opírat o Písmo a liturgii 

a vycházet z pedagogiky Marie Montessori. Katecheze bude probíhat v Klášterní 

budově Regina (Divadelní 3242/6) ve Zlíně ve dvou termínech: 4.-5.9. a 16.-

17.10. Cena je 1500,-. Lektorkami budou ThLic, Ing. Marie Zimmermannová, 

Th.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. Přihlašovat se lze na: 

www.katechezedobrehopastyre.cz/kalendar-akci/  
 

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – DALŠÍ MÍSTA 
 

6. etapa hry „Poznej svůj děkanát“ nás měla zavést 

ke svatému Janu Křtiteli do Lipné, kde je dřevěný kostelík. 

7. etapa na měsíc červenec v době tisku nebyla známa, proto 

odkaz lze najít na farních stránkách v záložce AKCE (nebo přímo 

na stránkách Centra pro rodinu Jitřenka) 

http://www.katechezedobrehopastyre.cz/kalendar-akci/
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2. ROČNÍK NOCI KOSTELŮ V LOUČCE 
 

Letošní zájem veřejnosti o návštěvu kostela sv. Karla Boromejského 

v Loučce při příležitosti Noci kostelů byl nečekaně velký. Přicházeli nejen 

farníci z Loučky a Bohuslávek, ale i rodáci již odstěhovaní nebo návštěvy 

z jiných obcí, aby si prohlédli vnitřní prostory našeho kostela s krásně 

připravenou výstavou, či aby nahlédli do záznamů kroniky. Nejrychleji však se 

zorientovali díky provádění a doprovodnému slovu naší 

kostelnice, jejího manžela a synů.  

Velké poděkování tedy patří paní Bednářové a její 

rodině, která vše připravila a skvěle zorganizovala, neboť se 

společně postarali o nezapomenutelnou Noc kostelů v Loučce.  

Nabízela se možnost vystoupit na věž kostela, o kterou 

byl velký zájem či ochutnávka mešního vína pro dospělé a sladkostí pro děti. 

Připraveny byly i dárky pro návštěvníky v podobě malých brožurek 

s příležitostnými modlitbami pro děti, pro rodiče a lidi, kteří by hledali odpovědi 

na otázky ohledně víry. O vše byl velký zájem, tvořily se fronty zájemců 

a hloučky diskutujících pamětníků, takže se podvečer příjemně přehoupl do noci 

a teprve tehdy se společnou modlitbou letošní Noc kostelů v Loučce naplnila 

po okraj.       Farnice Danka H. 

 

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM 
 

ČERVENEC – Za přátelství ve společnosti  
 

Všeobecný úmysl:  

Modleme se, abychom i v okolnostech 

sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli 

odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.  

Jestliže Platón považoval osobní přátelství za něco vyššího než ostatní 

lidské vztahy, církev musí dnes ukázat světu, že tento ideál čerpá ze svého 

účastenství na Božím životě a že je uskutečnitelný. Zištné přátelství se zakládá 

na společném zisku. Pokud se jeho členové nedopouštějí ničeho nečestného, je 

samo v sobě tedy morálně dovolené a dobré. Ale takové přátelství je velmi 

vratké. Přijde doba úpadku, nastanou ztráty, a v jediném okamžiku ti, co byli tak 

úzce spojeni, se rozejdou, jako by se byli nikdy předtím neznali. Jednota 

a přátelství vzaly rychle za své. Bude-li jednota mezi lidmi vybudována jen 

na hospodářských zájmech a společném prospěchu, stačí malá přírodní 

katastrofa, někdy i jeden suchý a nepříznivý rok, a jsme zase tam, kde jsme byli 

na počátku. Již Josef Čapek upozorňoval na to, že „peníze jsou hnací, 

produktivní silou korupce.“ Když promluví peníze, pravda zmlkne. Je proto 
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potřeba hledat i jiné pouto spojení mezi lidmi. Jsou také tzv. přátelství nezištná, 

z pouhé náklonnosti. Stále globalizovanější společnost nás navzájem přibližuje, 

ale nečiní z nás bratry. „Postup tohoto globalismu“, dodává František, „v běžném 

případě podporuje identitu silnějšího, který chrání sám sebe, avšak snaží se 

rozložit identitu slabších a chudších oblastí“ (Fratelli tutti, 12). Člověk proto 

touží po tom, aby se svěřoval, aby chápal druhé, četl jejich myšlenky a přání, 

ale také aby sám byl pochopen, aby se mohl na druhého spolehnout. Přichází 

zklamání, i v církvi, pokud je zde na zemi. Zklamání však není a nemá být 

pohoršení. Slouží nám jako napomenutí, abychom nebrali obraz za skutečnost. 

Všechno pomíjející je jen symbol věčného.  
 

Národní úmysl:  

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce 

novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. 

Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního 

setkání mládeže v Hradci Králové.  

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 

a rozhodnutí biskupů se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. 

Žijeme v době kulturního přelomu a tento odklad je příležitostí přemýšlet 

o nových začátcích. K tomu dobře poslouží i nezapomenutelná slova papeže 

Františka při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi dne 27. března 2020: „Bouře 

demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých 

jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme 

nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje a posiluje náš život a naši 

komunitu. Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, 

co oživuje duši našich národů, 

odhaluje každý pokus o umrtvení 

pomocí zdánlivě spasitelných návyků, 

neschopných dovolávat se našich 

kořenů a evokovat paměť našich 

starců, čímž se zbavujeme imunity 

nezbytné pro vyrovnání se 

s protivenstvím. Bouří spadly masky 

oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali 

svoje ego ve stálé snaze o vlastní 

image, a znovu byla odhalena ona 

(požehnaná) sounáležitost, od níž 

se nelze odtrhnout: sounáležitost 

bratří.“  
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SRPEN – Za církev  
 

Všeobecný úmysl:  

Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu 

obnovovat se ve světle evangelia.  
Uvnitř života a poslání církve vnímáme třecí plochu mezi snahou 

po reformě nebo návratu. V čem spočívá obnova církve? Je dobré přemýšlet 

o následujícím: Uzpůsobování struktur se nemůže dít jinak než jakýmsi bojem 

mezi směry, řadou pokusů i omylů. To vše s sebou nese i kritiku. Dnes 

se dokonce právem vynáší její pozitivní konstruktivní funkce. Kolik morálních 

vlastností je však potřeba k tomu, aby kritika skutečně byla pravá a vedla 

k dobrému? A kolik dobré vůle a taktu je potřeba, dotýká-li se kritika toho, co je 

nám svaté! Na to ať nezapomenou ti, kdo chtějí „konstruktivně“ kritizovat Řím. 

Papežství totiž není jen „struktura“‚ ale je to především autorita Otce a náměstka 

Kristova, viditelný obraz jeho přítomnosti v církvi. Obrazy tak cenné 

se nemohou restaurovat hrubými štětkami pouličních natěračů, ale jen 

odborníky, kteří pracují s láskou a pochopením. Skepse není na místě. Papež 

František promlouvá vytrvale ke každému: „Zvu každého k obnovení naděje, 

protože naděje k nám promlouvá o něčem, co je hluboce zakořeněno v každém 

lidském srdci, nezávisle na jednotlivých okolnostech a dějinných podmínkách, 

v nichž žijeme. Naděje k nám promlouvá o žízni, touze, dychtění po naplněném 

životě, po dosažení velkých věcí, věcí, které rozšiřují naše srdce.“ (Fratelli tutti, 

55)  
 

Národní úmysl:  

Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, 

kdo potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte 

ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ 

(Mt 11,28)  

Každoročně se setkáváme s velkou nabídkou prázdninových příležitostí. 

Ani církev nezahálí. Máme aplikaci Misál na prázdniny, pozvání diecézních 

center i s hlídáním dětí, všichni si chtějí dopřát dovolenou: rodiny, děti i mládež 

v klášterech proměněných na turistická zařízení. Turistů přibývá, 

poutníků ubývá. Mluvíme o zaslouženém odpočinku, potřebné změně 

v zaběhnutém rytmu. Stejným jazykem hovoří biskupové, kněží, 

řeholníci a řeholnice. Učíme se spojit dvě věci: 

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být 

svatý.“ (Ex 20,8) Ale ani čas dovolených 

nám nemá vzít svobodu křesťana pro 

Boží věci. Zde platí: „Sobota je 

pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“  


