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Dolní Újezd 

Jezernice 

Loučka 

Podhoří 

Leen 

2019 Farní časopis 
Říjen 2021 

Drazí přátelé, 

začínáme další měsíc, tentokrát měsíc Panny Marie, měsíc růžence a jsme 

zváni k tomu, abychom zase něco dobrého udělali a to nejenom, že se budeme 

modlit růženec, ale i něco jiného můžeme vymyslet. Nechme se vyprovokovat 

tímto příběhem - Bruno Ferrero, Další příběhy pro potěchu duše – příběh 

„Pozvání“: 

Hradní pán uspořádal velkou slavnost, na kterou pozval i obyvatele 

podhradí. Přestože měl bohatě zásobené sklepy, neměl tolik vína, aby dokázal 

uhasit předpokládanou žízeň všech stolovníků. A tak je všechny požádal o pomoc: 

„Doprostřed nádvoří postavíme obrovský sud. Každý z vás ať přinese tolik vína, 

kolik může a nalije ho do sudu. Pak bude pro všechny vína dost.“ Jeden chytrák si 

řekl, že svůj džbán naplní vodou: „Džbánu vody si v sudu plném vína přece nikdo 

nevšimne.“ Přišel tedy na slavnost, vylil svůj džbán do sudu a klidně se posadil 

za stůl. Když se první hodovníci vydali načepovat si víno ze sudu, byli nemile 

překvapeni. Tekla z něj jen voda. Všechny totiž napadlo totéž: „Džbánu vody si 

v sudu plném vína přece nikdo nevšimne.“ 

Když nejsme spokojeni se světem, je to tím, že mnoho lidí přináší jen vodu. 

A trpí tím všichni. Co přináším já? 

Děkuji všem, kteří do toho našeho společného sudu přinášíte kvalitní víno, 

a díky tomu se z něho dá pít. A je nám spolu dobře. A čím víc takových lidí bude, 

tím to víno bude lepší a tím větší radost z toho budeme mít. Děkuju 

mladým i dříve narozeným, že vám není jedno, co do toho 

sudu lejeme a jak tady 

společně žijeme. Bůh vám 

žehnej! Moc děkuju! 

Padre Pedro 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

2.10. So 14:00 18:00 7:30   

3.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
27. neděle v mezidobí 

(adorace NEBUDE) 

4.10. Po 17:30    Sv. František z Assisi 

5.10. Út 17:30    Faustyna Kovalská 

6.10. St   16:30  27. týden v mezidobí 

7.10. Čt    18:30 Panna Maria Růžencová 

8.10. Pá  17:00   27. týden v mezidobí 

9.10. So  18:00    

10.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
28. neděle v mezidobí 

(adorace Jezernice) 

11.10. Po 17:30    

28. týden v mezidobí 
12.10. Út 17:30    

13.10. St   16:30  

14.10. Čt    18:00 

15.10. Pá  17:00   Sv. Terezie od Ježíše 

16.10. So 7:30 18:00    

17.10. Ne *9:30  17:30 *11:00 
29. neděle v mezidobí/ 
*Pouť ke cti sv. Havla 

(adorace Loučka) 

18.10. Po 17:30    Sv. Lukáš 

20. a 21.10. – středa a čtvrtek mše NEBUDE 
29. týden v mezidobí 

22.10. Pá  17:00   

23.10. So 7:30 18:00    

24.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
30. neděle v mezidobí 

(adorace Podhoří) 

25.10. Po 17:30    

30. týden v mezidobí 26.10. Út 17:30    

27.10. St   16:30  

28.10. Čt    7:30 Sv. Šimon a Juda 

29.10. Pá  17:00    

30.10. So 7:30 18:00    

31.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
31. neděle v mezidobí 

(adorace Jezernice) 
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Sbírky v září:  
 

 19.9. - Na opravy 

Dolní Újezd 2.089,- 

Jezernice 2.200,- 

Loučka 6.900,- 

Podhoří 2.500,- 

 

Sbírky v říjnu: 

17.10. – na opravy 

24.10. – na misie 

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. 

 

 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

V měsíci říjnu poletí naše přání do Podhoří paní 

Miladce Blažkové k jejím narozeninám. Pro ty, kteří by 

nevěděli, tak k pátým sedmnáctinám. Vyprošujeme jí 

hojnost zdraví, štěstí, radosti z rodiny, stálý optimismus, 

ochranu Panny Marie a Boží požehnání.  
 

ÚKOL PRO KAŽDÉHO 
   

Dá-li Pán, tak v lednu nás čeká společenský večer 

farností, který se uskuteční v Jezernici a sice 15.1.2022. 

Společenské večery jsou vždy laděny na nějaké téma. 

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Marně si lámeme hlavu jaké 

téma vybrat. Své nápady prosím pište na mail fatau@seznam.cz, nebo je 

sdělte členům, kteří jsou v pastorační radě, která nám je předá. Veškeré 

návrhy nám prosím jakkoliv doručte do konce měsíce října. Předem Vám 

děkujeme za ochotu a Váš čas.  
 

VOLBY V DOLNÍM ÚJEZDĚ do pastorační a ekonomické rady 
 

Během měsíce října farníci Dolního Újezda sestaví kandidátku návrhů 

k volbám do pastorační rady! Každý farník určí alespoň dva 

kandidáty, následně se sepíše seznam těch, kteří budou osloveni, 

zda souhlasí s kandidaturou a pak bude vytvořen volební 

lístek, a budou moci konečně proběhnout nutné volby. 

Arcibiskupství po každé farnosti vyžaduje, aby měla 

pastorační a ekonomickou radu. 

mailto:fatau@seznam.cz
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HLÁŠENÍ FARNÍHO ROZHLASU 
 

Páter farárko zaslechl podivný šum z řad místních rozhlasových kanálů, že 

by byl zájem o svaté přijímání a svátost biřmování. Kdo má zájem, ať zapne rádio 

a zvedne ruku anebo pošle holuba. A pro některé z nás ještě dodáváme překlad: 

Chcete-li, přihlaste se u otce Petra na přípravu k těmto svátostem. 
 

OPRAVY V PODHOŘÍ 
 

Z důvodů oprav podlahy na kůru nebude možný 

přístup na kůr od poloviny října. Děkujeme za pochopení 

a prosíme o toleranci při opravě.  
 

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ČLENA ANIMÁTORŮ 
 

V pátek 10.9. proběhlo v Drahotuších na faře rozloučení 

s odstupující asistentkou zástupce za mládež hranického 

děkanátu Maruškou Kaňovskou mladší. Na tuto funkci byla 

jmenována slečna Evička Zbončáková z Podhoří, zdatná 

to zpěvačka, kreativní duše a spisovatelka příspěvků 

do místního plátku. My jí přejeme hodně sil, nápadů, 

kreativitu, chrabrost a dostatek spolupracovníků a mládeže 

chtivé pomáhat a tvořit  
 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

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

Kdy Kde V kolik O co půjde 

12.10. DoÚ 12:00-17:00 Adorační den 

13.10. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

15.10. Hranice 17:30 

18:30 

Mše svatá v kostele Stětí Jana Křtitele 

Vycházka k propasti, sraz před kostelem 

– s sebou pevnou obuv, teplé oblečení, 

baterku (čelovku) 

15.10. Jez 18:00 Kafeteze – společenství seňorů 

16.10. Pod 11:00-17:00 Adorační den 

17.10. DoÚ, Pod 9:30, 11:00 Poutní mše ke sv. Havlu 

23.10. Jez 18:00 Dětská mše 

24.10. celý svět celý den Misijní neděle 

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

nějaké příspěvky, pošlete je včas 

31.10. DoÚ 9:30 Hubertská mše svatá 
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PRVNÍ POLOVINA LISTOPADU 

Dušičky a hody 
 

Co to bude? DoÚ Jez Lou Pod 

Zpovídání  

před dušičkami 

25.,26.10. v 17:00 29.10. v 16:30 27.10.v 

16:00 

28.10. po ranní 

mši 

1.11. – po 17:30 --- --- 18:30 

2.11. – út  --- 17:30 16:30 --- 

Pobožnosti  

na hřbitovech 

1.11. v 17:00 6.11. po ranní 

mši 

2.11. 

v 16:00 

7.11. po mši 

6.11. – 1. sobota --- 7:30 --- --- 

7.11. Karel  

Boromejský 

17:30 8:00 9:30 - 

HODY 

11:00,  

15:00 Uhřínov 

pobožnost 

14.11. Martin 17:30 8:00 - HODY 9:30 11:00 
 

„Poznej svůj děkanát“ – Devátá etapa nás zavedla do malé obce Radíkov 

za svatým Václavem. Místo desáté etapy, které budeme objevovat v měsíci říjnu 

v hranickém děkanátu, se dozvíme na našich internetových stránkách v záložce 

AKCE (nebo přímo na stránkách Centra pro rodinu Jitřenka). 
 

ZPRÁVY Z TEOLOGICKÉHO KONVIKTU A CENTRA PRO RODINU 
 

Nastoupilo deset mužů: olomoucká arcidiecéze 4, brněnská diecéze 1, 

pražská 3, litoměřická 1, hradec králové 1 a ostravsko-opavská a budějovická 

nemají. Kněžský seminář vyhlašuje materiální sbírku na bohoslovce na seminář. 

Mají zájem o ovoce, zeleninu, zavařeniny, a trvanlivé potraviny. Každé pondělí 

mají v semináři mši svatou za všechny dobrodince semináře. Velké díky 
 

Centra pro rodinu stále vybízejí manželské páry o pomoc při přípravách 

snoubenců, aby bylo možné odlehčit těm, kteří jsou v současnosti zatíženi. Tito 

manželé musejí projít kurzem a pak jsou zařazeni do děkanátního seznamu 

manželů a mohou je začít navštěvovat snoubenecké páry. 
 

RŮŽENEC 24 HODIN 
 

6.-7.10. bude probíhat celodenní modlitba 

růžence v Olomouci v kostele Neposkvrněného Početí 

Panny Marie (ulice Slovenská 14 – u dominikánů). 

Začátek i konec je v 18 hodin mší svatou. Pokud se 

chcete přihlásit nebo získat více informací: 

www.ruzenec24.op.cz 
  

http://www.ruzenec24.op.cz/
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SYNODÁLNÍ CESTA 
 

Je třeba v brzké době svolat členy farní pastorační rady (svazku farností 

knězi svěřených) tak, aby z nich byl vybrán jeden zástupce, který se bude moct 

zúčastnit zahájení synodálního procesu v Olomouci v katedrále svatého Václava 

v neděli 17.10.2021 v 10 hodin. Tito zástupci se stanou kontaktními osobami 

pro nadcházející konzultaci Božího lidu, tj. budou koordinovat pracovní skupinky, 

které vzniknou v jednotlivých farnostech, které budou pracovat na zodpovězení 

zaslaných otázek týkajících se spoluúčasti Božího lidu na životě a rozhodování 

ve farních společenstvích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACE MISIJNÍHO KŘÍŽE 

  

Už je to 9 let, co v Jezernici proběhly poslední misie. Kříž, který byl 

na kostelní zdi, už byl oprýskaný, bylo potřeba jej sundat, obrousit, znovu natřít 

a pověsit. Možná jste si ani nevšimli, že tam kříž chyběl. Kříž byl znovu pověšen 

den před povýšením svatého kříže 13.9.2021.  
 

Malé zamyšlení: 

Když se zamyslíme, co jsme všechno v našem životě za tu dobu prožili, kam 

jsme se posunuli v duchovním životě…Není také ten náš kříž, který si nese každý 

sám oprýskaný, podřený, rozpraskaný?  Nebylo by dobré s tím něco udělat? Pán je 

lékař duší i těla, Jemu vše odevzdejme zcela. 
 

Příběh: 

Jeden poustevník obrátil dva nebezpečné zločince, kteří měli na svědomí 

několik loupežných vražd. Ti dva se vyznali ze všech svých zločinů a ptali se, 

jak by to mohli napravit. Boží muž jim doporučil, aby putovali do Svaté země, 

„Církev je o dialogu.“ (Padre Pedro) 
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a to s těžkým dřevěným křížem na ramenou. Brzy byly zhotoveny dva velké kříže 

a nově obrácení se vydali na cestu. Zpočátku šlo všechno dobře. Kříže byly sice 

těžké, ale oni měli ještě dost sil. Po několika dnech se jim však na ramenou 

udělaly rány od neustálého tření hrubého dřeva. Přišli na myšlenku, jak si kříže 

vylepšit. Zastavili se v jedné vesnici a vešli do truhlářské dílny. Jeden si uřízl 

dolní část dlouhého trámu a řekl: „Teď je mnohem kratší, a je to pořád ještě kříž.“ 

Druhý nechtěl kříž zkrátit, ale ztenčit. Rozřezal kříž po délce a z jednoho kříže 

udělal dva. Jeden z nich tam nechal. Pak řekl: „Teď je mnohem lehčí, a je to pořád 

ještě kříž.“ Mohli teď putovat mnohem rychleji. A to bylo dobře, protože brzy 

přišli do takové skalnaté pustiny, kde nenašli nic k jídlu. Museli jít tři dny, aniž 

by vzali do úst sousto. Čtvrtého dne spatřili na obzoru krásné město, a tak 

se zaradovali. Běželi, jak nejrychleji dovedli a jak jim síly stačily. K večeru 

narazili na nečekanou překážku: hluboká strouha jim zatarasila cestu. A široko 

daleko žádný most. Byli vyčerpaní a zoufalí, protože žádný z nich neuměl plavat. 

Vtom jednoho napadlo: „Použijeme kříže jako nouzové mosty.“ Ale běda, jeden 

kříž byl příliš krátký. Druhý byl sice dlouhý dost, ale příliš tenký. Tak ti dva bídně 

zahynuli.                                        (Z knihy Příběhy psané životem, Pierre Lefevre) 

 

My jsme také mnohdy v pokušení si svůj kříž ulehčit. Ale Pán svůj kříž nekrátil 

a ani nepůlil. Nesl ho celý až do konce. 
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DOPIS OD MANIKANTHY 
 

Milá Jiřinko,  

zdraví tvůj milující Manikanta. Daří 

se mi dobře. Jak se máš ty?  

Studuji v 7. ročníku. Kvůli koroně 

mě a moji sestru učí táta doma. Nikde 

nechodíme. Během prázdnin jsem byl 

doma a učil jsem se, hrál jsem 

s kamarády lagori. Ve škole už začala 

online výuka, ale já se nemůžu výuky 

zúčastnit, protože nemám mobilní 

telefon. Tak se pořád učím doma. Moc 

rád hraji kriket, kabadi, volejbal. Čekám, 

až se znovu otevřou školy. Děkuji za to, 

že mi prostřednictvím centra poskytujete 

školní potřeby. S láskou tvůj   

    Manikantha  
 

* lagori – týmový sport, který vznikl v jižní části Indie. Hraje se mezi dvěma 

týmy s min. 3 hráči a max. 9 v každém týmu, za použití sedmi kamenů 

a gumového míčku. Každý tým dostane devět šancí, přičemž 3 hráči využijí 

po 3 šancích, aby shodili kameny, které jsou naskládány svisle…  

kabadi – týmový sport původem z jižní Asie. Dva týmy okupují protilehlé 

poloviny hřiště a vysílají "útočníky" na soupeřovu polovinu. Body se získávají 

označením (dotykem) soupeře a následným návratem na vlastní polovinu, nebo 

uvězněním soupeřova "útočníka". Označení a uvěznění hráči ve hře končí 

a opouští hřiště. Útočí vždy pouze jeden tým a vždy pouze jedním "útočníkem". 

Týmy se v napadání střídají. (Pod názvem jako hutututu je známá i v ČR jako hra 

pro děti a mládež, např. ve Skautu)  
 

Roční zpráva  

Manikanthovi a jeho rodině se vede dobře. Jeho otec pracuje jako pomocník 

v rýžovém mlýně. Matka je žena v domácnosti, sestra Kasturi je v 5. ročníku. Oba 

si navzájem užívají své přítomnosti a navzájem si pomáhají. Venku si hraje 

společně s kamarády Kiran, Rohit, Rama, Laxman, Prajwal, Nitesh, Aditya 

a Jaiganesh. Rád se stará o rostliny. Každý den je zalévá. V případě potřeby chodí 

nakupovat. Manikantha se ve studiu zlepšuje. Jeho zkoušky byly zrušeny – přímo 

postoupil do 7. ročníku. Také tento rok jeho škola není otevřena. Doma 

navštěvuje online výuku a úkoly pravidelně plní. Má trochu problémy 

s angličtinou, ale snaží se. Musí se zlepšit v psaní a čtení. 
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CYKLO POUŤ – Svatý Josef (ne)potřebuje kolo? 

 

Bylo krásné slunečné sobotní odpoledne a v Podhoří 

u kostela se shromáždilo 17 malých i velkých cyklistů. 

Po společné modlitbě a požehnání u sochy svatého Josefa, jsme 

nasedli nebo stoupli na své kolové prostředky a vydali se 

po cestách směr Milenov, Jezernice, Loučka a Podhoří. Čekaly nás 

zastávky odpočinku, ale i pořádného zapocení se. Zamýšleli jsme 

se nad texty evangelia, kde se svatý Josef vyskytuje, a poté si to 

na vlastní kůži vyzkoušeli. Vymýšleli jsme básničky na věci, které 

jsou pro nás těžké a často se nám nechtějí plnit. Na sčítání lidu 

jsme nešli, ale museli jsme se řadit od nejmenších čísel po největší, 

prchat do Egypta jsme nemuseli, ale malí prošli náročnou cestou 

a starší se museli naučit místnímu jazyku, slepě důvěřovat a nechat 

se vést na cestě zpět do Nazareta jsme zvládli všichni (někteří s malou 

modřinkou), Ježíška v chrámu jsme také nehledali, zato malou dřevěnou hračku, 

která se nám ztratila, jsme našli a zvládli jsme i testíček o svatých. Na konci 

na nás čekala malá sladká odměna a obrázky svatého Josefa s modlitbou. Užili 

jsme si krásné odpoledne a něčemu novému se přiučili.  Anička O. 
 

SCHOLA PODHOŘÍ VYRAZILA VEN 

 

„Přesto že jsme malí, chcem Ti děkovat, 

za to, že jsme tady a že nás máš rád.“ Malá 

schola, pomalu dorůstající a odrůstající, každou 

neděli zpívající a přes týden cvičící, k Boží 

chvále pějící… Po období, kdy jsme se scházeli 

a nescházeli, kdy jsme se s některými loučili 

a s některými se vítáme, opět a zase nás čeká 

období pilných nácviků, ať už na hody nebo 

na vánoce, rozhodli jsme se konat. Na svátek 

svatého Václava jsme vyrazili i s dalšími 

kamarády z našich farností do lůna přírody, 

posílit naše hlasivky a dech. Za mlžného oparu 

jsme pomalu stoupali po stezkách Radhoště 

až na vrchol, poté k soše Radegasta a nakonec 

k Pustevnám, kde jsme se těšili kráse Božího 

stvoření zalité podzimním sluncem. 

Po celodenní šestnáctikilometrové túře jsme se posilnili společným občerstvením 

a doufali, že další den ve škole nebo v práci vydržíme svěží a odpočatí . A teď 

s chutí do práce, příprav a dalších nácviků.    Anička O. 
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 PÁR MYŠLENEK OD SVATÉHO OTCE  

 

„Přátelé, nebanalizujme lásku, protože láska není jen o emocích a pocitech - 

pokud vůbec, mohou být na jejím začátku. Láska není o tom mít "všechno 

a hned", neodpovídá logice "použít a zahodit". Láska je věrnost, dar 

a odpovědnost. Skutečná originalita, skutečná revoluce, je dnes vzpoura proti 

kultuře dočasnosti, je to překročení instinktů a chvilkovosti, je to láska na celý 

život a celou bytostí - řekl papež. - Nejsme tu proto, abychom žili ze dne na den, 

ale aby náš život byl dobrodružnou výpravou. Ve velkých filmových a literárních 

příbězích jsou vždy dva prvky: jedním je láska a druhým dobrodružství, hrdinství. 

Vždy jdou ruku v ruce. Aby byl život skvělý, potřebujete obojí: lásku i hrdinství."  

A dále pokračoval ve své promluvě o svátosti smíření: „Když se vás 

zeptám: "Na co myslíte, když jdete ke zpovědi?", jsem si odpovědí téměř jistý: 

"Na hříchy." Ale - ptám se - jsou hříchy skutečně podstatou zpovědi? Chce Bůh, 

abys k němu přišel a myslel na sebe, na své hříchy, nebo na něj? Co je středem, 

hříchy, nebo Otec, který vše odpouští? Člověk nepřichází ke zpovědi jako 

potrestaný člověk, který se musí pokořit, ale jako dítě, které běží, aby přijalo 

Otcovo objetí, vysvětlil papež. - A Otec nás pozvedá v každé situaci, odpouští 

nám každý hřích. Dám vám malou radu: po každé zpovědi se 

na chvíli zastavte a vzpomeňte si na odpuštění, které jste 

obdrželi. Chraňte si tento pokoj ve svém srdci, tuto svobodu, 

kterou cítíte ve svém nitru."   Papež František 
 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM 
 

Letošní léto začalo o Filipojakubské noci skutečně dramaticky. V době, kdy 

příroda dává svou obnovující sílu pro vše živé, došlo na jižní Moravě k živelní 

katastrofě. Několik generací budovalo své příbytky, školy, kostely, aby se všem 

lépe žilo. Během pár chvilek, kdy přešlo krajem tornádo, se vše změnilo v trosky. 

Zůstalo zoufalství, beznaděj a spousta bolesti. Musí se však jít dál. Co člověku 

pomůže, je vědomí, že na tu spoušť není sám. Tuto situaci pochopilo spoustu lidí 

a snažili se nějak pomoci. 

Za pomoci naší starostky jsme vyhlásili sbírku s tím, že naši tesaři, co umí, 

nakoupí materiál, dovezou jej na místo a pomůžou konkrétně obnovit komisí 

určenou střechu. 

Vše se podařilo dle plánu. Finanční obnos 104 000Kč najdete na střeše 

v Lužicích. Děkuji všem dárcům, ale největší pochvala patří  Michalu Ludíkovi 

a jeho kolegům, že vše vymysleli a zrealizovali. Další sbírka byla vyhlášena mezi 

farnostmi v Jezernici, Loučce a Podhoří. Obnos 12 000Kč byl zaslán do Hrušek 

na obnovu zničeného kostela. Děkuji hlavně těm, kteří štědře dávali ze svého 

"nedostatku".       Zemánková Marie 


