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Drazí přátelé,  

obracím se na vás po prázdninách a dovolených textem o svatosti 

od současného papeže Františka. Je to neustálá výzva, abychom neusnuli 

na vavřínech. Usilujme o ještě dokonalejší život.  
 

„…k tomu, abychom byli svatí, nemusíme být biskupy, kněžími, 

řeholnicemi nebo řeholníky. Mnohdy jsme v pokušení si myslet, že svatost je 

vyhrazena jen těm, kdo mají možnost vzdálit se běžným zaměstnáním, aby mohli 

věnovat hodně času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme povoláni k tomu, 

abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že každý budeme vydávat 

svědectví v každodenním zaměstnání, tam, kde se nacházíme. Žiješ zasvěceným 

životem? Buď svatá nebo svatý tím, že budeš žít své darování radostně. Žiješ 

v manželství? Buď svatá nebo svatý tím, že miluješ a pečuješ o svého manžela 

nebo manželku tak, jako to Kristus činí s církví. (četlo se to v neděli 22.8. 

ve druhém čtení). Chodíš do zaměstnání? Buď svatá nebo svatý poctivou 

a pečlivou prací ve službě bratřím a sestrám. Jsi otec nebo matka, babička nebo 

dědeček? Buď svatá nebo svatý tím, že trpělivě učíš děti následovat Ježíše. Jsi 

ve vedoucí pozici? Buď svatý tím, že bojuješ za obecné dobro a nehledáš 

své osobní výhody.  

Dovol, aby milost křtu v tobě nesla ovoce na cestě svatosti. Dovol, 

aby všechno bylo otevřeno pro Boha a s tím záměrem se stále znovu rozhoduj 

pro Boha. Nepropadej malomyslnosti, protože máš sílu Ducha Svatého, abys dělal 

to, co je možné. Svatost je v podstatě plodem Ducha svatého ve tvém životě. Když 

pociťuješ pokušení sednout na lep své slabosti, zvedni svůj zrak k ukřižovanému 

a řekni mu: „Pane, jsem naprostý ubožák, ale ty můžeš vykonat zázrak a trošku 

mě zlepšit.“ V církvi, která je svatá a současně sestává z hříšníků, najdeš všecko, 

co potřebuješ k růstu ve svatosti. Pán ji vybavil bohatými dary: Slovem, 

svátostmi, poutními místy, životem společenství, svědectvím svatých 

a mnohotvárnou krásou, která vychází z Pánovy lásky „jako nevěsta ozdobená 

šperky.“  

Tato svatost, k níž tě Pán volá, roste postupně skrze drobné úkony. 

Například nějaká paní jde nakupovat na tržnici, potká tam sousedku, dá se s ní 
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do řeči a začnou pomlouvat. Ta žena si ale uvnitř řekne: „Ne, nebudu o nikom 

mluvit špatně.“ To je jeden krok ke svatosti. Potom jí chce její syn doma vykládat 

své fantazie. A ona, třebaže je unavená, si s ním sedne a trpělivě a se zájmem mu 

naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom ji na okamžik přepadne 

úzkost, ale ona si vzpomene na lásku Panny Marie, chopí se růžence a s vírou 

se začne modlit. To je další cesta ke svatosti. Pak vyjde na ulici, potká nějakého 

chudého a zastaví se, aby s ním mile pohovořila. Také to je jeden krok vpřed…“  
 

To je ukázka malé cesty ke svatosti. Papež nám 

ji naznačuje naprosto obyčejnými příhodami z běžného 

života. Prostá cesta ke vznešenému cíli. Tak si ji opět 

zvolme na začátku nového období, začátku nového školního 

roku. A učme se a cvičme se v tom nejzákladnějším 

povolání a směřování našeho života.  

Šťastné kilometry bez nehod!                   Padre Pedro 
 

 NAVŠTIVTE SVATOLUDMILSKÁ MÍSTA A POŠLETE 

FOTKU! 
 

Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, první historicky 

doložené ženy, kněžny, panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Ženskou 

osobnost, která oslovuje i po více než tisíci letech připomenou během léta desítky 

akcí po celé zemi. Zapojit se může každý. Stačí sdílet fotku z více než šedesáti 

nejzajímavějších svatoludmilských míst v Česku prostřednictvím interaktivní 

mapy. Akci, která má připomenout výročí smrti patronky české země, pořádá 

spolek Svatá Ludmila 1100 let.  

Inspirativní osobnost, babička a vychovatelka sv. Václava, sv. Ludmila 

se stala za 1100 let od své mučednické smrti legendou i kultem. První česká 

a slovanská světice inspiruje dodnes a zájemci mohou po celé léto uctít její 

památku na stovkách míst po České republice. Zhruba šedesátku z nich najdou na 

interaktivní mapě, kam mohou přímo nahrát svoji osobní fotografii a krátký 

komentář či příběh. „Iniciativou chceme propojit veřejnost s místy, která 

s Ludmilou i s jejím životním příběhem souvisí. Paralela Tetína nebo Mělníka je 

s její postavou víc než zřejmá, už ale méně lidí ví, že se 

v české krajině nachází třeba studánka sv. Ludmily, sochy 

nebo řada stejnojmenných ubytovacích zařízení. Ludmila 

tedy spojuje historii se současností víc, než si myslíme,“ říká 

Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 

let. Sv. Ludmila, interaktivní mapa i aplikace do smartphonů  

Proklik na interaktivní mapu najde každý 

na www.svataludmila.cz. Stačí rozkliknout konkrétní místo, 



3 

 

vložit fotografii a krátce okomentovat. Nejzajímavější příspěvek každý měsíc 

ocení spolek drobnou cenou se svatoludmilskou tématikou. Letní svatoludmilské 

putování podpoří také speciální aplikace do smartphonů. Po stažení a rozkliknutí 

sekce Ludmila najdou zájemci o historii zajímavé informace i kvízy vázané nejen 

k osobnosti patronky, ale také ke svatoludmilským místům.  
 
Pokud se nedostanete na žádné místo, spojené se sv. Ludmilou, připojte se 

touto krátkou modlitbou: 
„Bože, ty jsi svatou Ludmilu povýšil ze stolce pozemské vlády na trůn věčné 

slávy, uděl nám, prosíme, abychom na její přímluvu trpělivě snášeli všechny zkoušky, 
kterými nás tvá prozřetelnost navštíví a dosáhli tak nebeské slávy. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen 

Svatá Ludmilo, oroduj za nás.“ 
 

ROZPIS BOHOSLUŽEB 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

28.8.   18:00    

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

30.8. Po 17:30    

22. týden v mezdobí 1.9. St   16:30  

2.9. Čt    18:00 

3.9. Pá  17:00   Sv. Řehoř Veliký 

4.9. So 7:30    1. sobota k PM 

5.9. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
23. neděle v mezidobí 
(adorace Dolní Újezd) 

6.9. Po 17:30    23. týden v mezidobí 

8.9. St   16:30  Narození Panny Marie 

9.9. Čt    18:00 
 

10.9. Pá  17:00   

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

(adorace Jezernice) 

13.9. Po 17:30    Sv. Jan Zlatoústý 

15.9. St   16:30  Panna Maria Bolestná 

16.9. Čt    18:00 Sv. Ludmila 

17.9. Pá  17:00   
24. týden v mezidobí 

18.9. So 7:30    



4 

 

Sbírky v červenci a srpnu:  
 

 4.7. 

Na postižené tornádem 

18.7. 

Na opravy 

15.8. 

Na opravy 

Dolní Újezd 10.276,- 2.984,- 2.589,- 

Jezernice 7.100,- 3.600,- 3.800,- 

Loučka  4.500,- 4.300,- 

Podhoří 1.725,- 1.630,- 1.900,- 

 

Sbírky v září: 

 19.9. – 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. 

 

 

 
  

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

(adorace Loučka) 

20.9. Po 17:30    Sv. Ondřej Kim a druhové 

22.9. St   16:30  25. týden v mezidobí 

23.9. Čt    18:00 Sv. Pio 

24.9. Pá  17:00    

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

(adorace Podhoří) 

27.9. Po 17:30   18:30 Vigilie sv. Václav 

28.9. Út  8:00   Sv. Václav 

29.9. St  
 16:30 

 
Sv. Michael, Gabriel, 

Rafael 

30.9. Čt    18:00 Sv. Jeroným 

1.10. Pá  
17:00  

 
Sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše 

2.10. So  18:00 7:30  Svatí andělé strážní 

3.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
27. neděle v mezidobí 
(adorace Dolní Újezd) 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

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

Kdy Kde V kolik O co půjde 

29.8. Naše 

farnosti 

Při mši Žehnání školákům 

29.8. Lou 17:30 Dětská mše svatá 

10.9. Drahotuše  Studentský pátek 

10.9. Jez 18:00 Kafeteze – společenství seňorů 

11.9. Pod 14:30 Svatý Josef nepotřebuje kolo – cyklo 

pouť, sraz u kostela 

12.9. Naše 

farnosti 

Při mši 
Poděkování za úrodu 

13.9. Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

19.9. Lipník 9:30 Setkání Ludmil v Meditační zahradě. 

Zahájení mší v kostele sv. Jakuba, 

následně doprovodný program 

24.-26.9. Pod 18:00 Modlitební triduum matek – společné 

modlitby v kostele 

26.9. Pod 11:00 Dětská mše 

29.9. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte 

nějaké příspěvky, pošlete je včas 

2.10. Tupec 14:00 Poutní mše ke sv. Františku 

3.10. DoÚ Při mši Volby do pastorační rady 

17.10. DoÚ, Pod Mše sv. Poutní mše ke sv. Havlu 
 

„Poznej svůj děkanát“ – Sedmá etapa nás zavedla do malé obce Boškov 

u Potštátu, kde je kostel sv. Marie Magdaleny. Osmá etapa se koná v Týně 

nad Bečvou, kde je kostel Jména Panny Marie. Místo deváté etapy, které budeme 

objevovat v měsíci září v hranickém děkanátu, se dozvíme na našich 

internetových stránkách v záložce AKCE (nebo přímo na stránkách Centra 

pro rodinu Jitřenka) 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Gratulace letí dodatečně do Loučky 

k paní Bieganské k jejím 80. narozeninám.  

V Podhoří se do řad sedmdesátníků připojí 

paní Mirka Dohnalová. 

Oběma vyprošujeme hojnost zdraví, štěstí, Boží 

požehnání, ochranu Panny Marie a mnoho sil. 
 



6 

 

TÁBOR PRASKLICE 2021 

(S)tvoření pěkně od začátku 
 

Letos jsme na tábor vyrazili do nám již známých Prasklic, ve kterých jsme 

si mohli před pěti lety vyzkoušet, jaké to je být indiány. Místo náčelníka nás 

ovšem navštívil anděl se vzkazem, oznamujícím, že si máme zkusit, jaké to je 

postavit si vlastní svět, tak jako to kdysi dávno udělal Bůh. Neváhali jsme 

a s chutí se vrhli do tak obtížného úkolu. K tomu jsme ale ovšem dostali pomocné 

anděly: Michaela, Rafaela, Jofiela, Gabriela a Uriela – jeden z nich pro každý 

tým. Aby toho nebylo málo, dalším úkolem bylo plnit jejich ctnosti, tedy ctnost 

odvážnosti, zdravotnictví, moudrosti, mrštnosti a důvěry. K tomu někteří 

„vybraní“ mohli navíc získat ctnost ,,dobrého anděla“ za dobré skutky. 

Jako první jsme museli oddělit světlo od tmy, a stvořit tak den a noc. 

To jsme zvládli již v den našeho příjezdu, ale tvoření samotné, a tedy ten nejtěžší 

úkon, započal až další den. To vám to bylo práce a nervů, protože jednoduché 

to vůbec nebylo. Navíc, to co jsme na našem světě jednou udělali, už tam navždy 

zůstalo. Nemohli jsme si dovolit to na začátku pokazit, neboť nás ještě čekalo 

stvoření vody, nebes s vesmírem, zeleně, zvířat a nakonec lidí. To vše za pouhých 

šest dní.   

Nebyla to jednoduchá cesta, dokonce nás na ní čekaly všelijaké překážky. 

Pro jednou to bylo vajíčko, které nám nesmělo spadnout po cestě obcí, podruhé 

zas jen trocha studené vody. Nechyběly hry, při kterých se běhalo tak, že jsme 

nemohli na chvíli popadnout dech, ani hry, které se zaměřovaly na to, co máme 

v hlavě. Do toho jsme ještě plnili ctnosti, které vůbec nebyly tak jednoduché, 

jak se zdály. Třeba při důvěře jsme se měli postavit na stůl, ze kterého jsme pak 

měli po zádech spadnout do rukou našich spoluhráčů a vedoucích. Nebo 
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při moudrosti jsme dostali dvě obtížné hádanky a museli jsme přijít na odpověď. 

Zkrátka si nás andělé vyzkoušeli, všechny naše stránky, ať už dobré nebo špatné.  

Co letos bylo novinkou, bylo spaní pod širým nebem, které bylo 

po táboráku místo noční hry. Na co jsme byli ale zvyklí, bylo výborné jídlo, které 

nám teta Jaruš s Anežkou den co den trpělivě vařily. Celý tábor bylo veselo. 

Hlavně, když jsme si udělali vlastní ,,bazén“, nebo spíše vodní válku s vedoucími, 

tak či tak skončili všichni promočení až na kost. Vody jsme si dost užili 

i při získávání vody druhý den pro naše světy a taky i v den odjezdu, kdy už jsme 

měli úplně hotovo a tak jsme uspořádali ,,vodní olympiádu“. 

I přes to, že letos tábor trval jenom sedm dní, jsme si ho užili, jako nikdy. 

Přibylo hodně dětí a tak jsme si udělali spoustu nových kamarádů a kamarádek, 

kteří se budou spolu s námi celý další rok těšit na to, až spolu zase někam 

vyrazíme, abychom si spolu užili nejen modlitbami naplněný tábor. 

Tábornice Evča 
 

STARÁ VODA NA KOLE 
 

Dne 24.7. jsme si naplánovali cestu na kolách do Vojenského prostoru 

Libavá a na Starou vodu. Tam se konala velkolepá mše v kostele svaté Anny 

a svatého Jakuba Většího.  

Všechno začalo v 6 hodin ráno před kostelem v Jezernici. Tam nás nabral 

jeden pán do dodávky (do kuřího chrámu) a vyvezl k Zelenému kříži. Ten nejhorší 

kopec jsme díky němu nemuseli vyjíždět. Až jsme byli nahoře, tak jsme se vydali 

do Vojenského prostoru a mířili k městu Libavá. Tam byla první velká přestávka 

na svačinku. Poté jsme vyjeli velký kopec, který jsme hned sjeli dolů a byli jsme 

na místě. Postupně tam přicházelo spousty lidí, i biskup tam byl. Po mši jsme si 

prošli kostel, ve kterém bylo plno ruských nápisů a děr po střelbě. Navštívili jsme 

i studánku a poté jeli zpátky do Libavé. Tam se konaly Libavské slavnosti, 

tak jsme si tam dali oběd, kofolu a dospělí pivo. Až jsme dojedli a dopili, tak jsme 

se vydali na cestu domů. Ujeli jsme kolem 70 kilometrů a byli jsme unavení, 

ale stálo to za to.                             Výletnice Nelča 
  

Výlet na starou vodu 

a mše se mi velmi líbil a užil 

jsem si ho. 

Jediné co mě zklamalo, bylo 

to, že tam nebylo žádné 

občerstvení, ale naštěstí 

nedaleko v Libavé byly 

Libavské slavnosti a ty nás 

zachránili.  Výletník Kuba 
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 VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ VĚŘÍCÍM 

k nadcházejícím parlamentním volbám 
 

Milí bratři a sestry,  

na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, 

každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, 

protože zajišťují naší zemi další směřování. Kardinál František Tomášek – blahé 

paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu 

a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ 

Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi 

chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než 

třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, 

máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země chceme 

udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan 

by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli 

obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet 

nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali 

ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti 

morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité 

autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší 

čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. Proto, sestry 

a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země 

osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami 

se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít 

společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech 

či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během 

bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu 

by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů 

je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, 

kreativitě se meze nekladou.  

K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce 

žehnáme!  

Biskupové Čech, Moravy a Slezska  
 
 
 

Otec sleduje losování Sportky. V ruce drží tiket a po chvíli 
volá: „Doháje, neuhádl jsem ani jedno číslo!“ 

„Nic si z toho nedělej, tati,“ chlácholí ho jeho syn Marek, 
„já na tom byl včera při písemce z matiky stejně.“  

 
Úspěšné vykročení do nového školního roku! 


