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Mít v srdci Boží pokoj!  

To je přesně to, co potřebujeme. Jak o tom můžeme číst v listě Pavlově 

Filipanům. „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě, děkujte 

a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, který převyšuje všechno 

pomyšlení, bude střežit vaše srdce i vaši mysl v Kristu Ježíši našem Pánu.“  

Máme kolem sebe mnoho důvodů k obavám. Politická situace je neklidná. 

Ekonomická krize už propukla a začíná se nás všech pomalu dotýkat. 

Epidemiologická situace stále ještě není úplně v pořádku. A každý z nás řeší 

různé osobní nebo vztahové problémy. Tak bychom byli rádi v klidu a pohodě 

a něco nebo někdo nás z toho pořád vytrhává. Ale v tom je právě ta podivuhodná 

Boží pedagogika, která těchto situací dokáže využít pro náš růst. 

Někde jsem slyšel slogan: „kdo chce něco udělat, hledá 

způsoby, a kdo něco udělat nechce, hledá důvody.“ Věřím, že 

moc záleží na tom, jaký postoj k této době zaujmeme. 

Můžeme kráčet s Pánem a ptát se ho, co tím vším sleduje, 

anebo můžeme Pána obviňovat, že na nás zapomněl a úplně 

na všechno rezignovat. On klid a pohoda nikdy nebyly 

ideálním prostředím ani pro množství biblických postav. 

Vzpomeňte na mladého krále Davida, který se doma nudil, a vymýšlel, jak by si 

zpestřil život. Jak to dopadlo, víme dobře. Klid a pohoda nejsou dlouhodobě 

dobré pro nikoho. Paradoxně prospěšnější jsou nám těžkosti. Na Hromnice se čte 

úryvek z Lukášova evangelia, kde Josef s Marií přináší miminko k obřízce. 

Potkají tam Annu a proroka Simeona a ten jim řekne, obzvlášť Marii, moc 

zvláštní slova: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako 

znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby 

vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Co pak následovalo, víme rovněž dobře. 

Nebyl to klid ani pohoda, ale strach, úzkost, útěk do cizí země a několikaletý 

pobyt tam, kde nikoho neznali. Tam, kde nebyl jejich domov. Ale to Simeonovo 

proroctví jistě můžeme vztáhnout i na události mnohem pozdější, které se týkají 

přímo Ježíšova utrpení a smrti.  

Měla svatá rodina v srdci pokoj? Odpověz si každý sám. Já si troufám 

odtušit, že navzdory všem nepříznivým skutečnostem mezi těmito postavami 
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Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

vládl pokoj, protože všichni zúčastnění byli sami naplněni Božím Duchem 

až po okraj.  

Tak to dělejme taky tak. Cesta k Božímu království už je prostě taková. 

Víte, že např. svaté Ritě vykvetla růže v zimě? Trpěla jako pes, všemi pohrdaná, 

ale měla v srdci pokoj, který si nikým nenechala ukrást.   Padre Pedro  
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA 
  

Měsíc únor 

Úmysl papeže: Modleme se za řeholnice 

a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání 

a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové 

odpovědi na výzvy naší doby. 

Národní úmysl: Modleme se, aby konání 

zimních olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně. 
 

SBÍRKY 
 

Sbírky leden: 
 

 

 

 
 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

30.1. Pod Home office Modlitební triduum matek 

1.2. Lou 13-16:30 Adorační den farnosti zakončený  

mší svatou 

5.2.  

6.2. 

Jez 

DoÚ,Lou,Pod 
Při mši 

Udílení svatoblažejského požehnání, 

žehnání hromniček 

9.2. Jez 18:00 Porada mladých z Trianglu 

12.2. Jez 18:00 Dětská mše svatá 

13.2. Pod Dle domluvy Večeřadlo – mariánské modlitby 

16.2. Jez 18:30 Setkání pastoračních rad 

23.2. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud 

máte nějaké příspěvky, pošlete je včas 

Farnost 
Na opravy 

16.1./23.1. 

Dolní Újezd 2.022,- 

Jezernice 10.050,- 

Loučka 11.300,- 

Podhoří 2.100,- 

23.1. měla proběhnout sbírka na Bible, která 

v Jezernici, Loučce a Podhoří nebyla dopředu 

ohlášena. Proto sbírka byla na opravy a sbírka 

na Bible se přesouvá o týden později, tedy na 

tuto neděli. V Dolním Újezdě již proběhla. 

 Sbírky únor: 

 30.1.  Sbírka na Bibli 

 20.2.  Sbírka Haléř sv. Petra 

 27.2.  Sbírka na opravy 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

30.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
4. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 

31.1. Po 17:30    Sv. Jan Bosco 

1.2. Út   16:30  4. týden v mezidobí 

3.2. Čt    18:00 Sv. Blažej 

4.2. Pá  17:00    

5.2. So  18:00 8:00  1. sobota k PM 

6.2. Ne 9:30  17:30 11:00 
5. neděle v mezidobí 
(adorace Dolní Újezd) 

7.2. Po 17:30    5. týden v mezidobí 

9.2. St   16:30   

10.2. Čt    18:00 Svatá Scholastika 

11.2. Pá  17:00    

12.2. So 8:00 18:00    

13.2. Ne 9:30  17:30 11:00 
6. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 

14.2. Po 17:30    6. týden v mezidobí 

16.2. St   16:30   

17.2. Čt    18:00  

18.2. Pá  17:00    

19.2. So 8:00 18:00    

20.2. Ne 9:30  17:30 11:00 
7. neděle v mezidobí 

(adorace Loučka) 

21.2. Po 17:30    7. týden v mezidobí 

23.2. St   16:30  Sv. Polykarp 

24.2. Čt    18:00  

25.2. Pá  17:00    

26.2. So 8:00 18:00    

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

(adorace Podhoří) 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

 

 

Charita Vám všem, kteří 

jste přispěli finančním darem, 

moc děkuje. Z výtěžku 

Tříkrálové sbírky 2022 bude 

Charita realizovat: 

 přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi 

s postižením, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích  

 pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek  

 podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, 

osobní asistence, Denního centra Archa, nízkoprahovky Fénix 

 podporu domácí zdravotní péče hospicového typu  –  doprovázení  

nevyléčitelně nemocných v jejich domácím prostředí. 
 

Tříkrálová koleda na olomoucku  

Tři králové na koních během 

dopoledne projeli ulicemi města a navštívili 

přitom vedle katedrálu i olomouckého 

arcibiskupa Jana Graubnera, rektorát 

Univerzity Palackého, radnici nebo sídlo 

Zlínského kraje a u sloupu Nejsvětější 

Trojice na Horním náměstí se setkali s kolemjdoucími. Zpěvem je přitom 

doprovodili zpěváci ze sboru opery a operety 

Moravského divadla Olomouc pod vedením 

Lubomíry Hellové a také děti z olomoucké 

církevní školky Ovečka. 
 

 (Miroslav Žbánek, primátor Statutárního 

města Olomouc, Josef Suchánek, hejtman 

Olomouckého kraje a biskup Josef Nuzík.) 

 

Obec 2022 2021 2020 

Dolní Újezd 19.534,- 18.264,- 23.048,- 

Skoky 9.762,- 1.896,- 5.675,- 

Staměřice 9.495,- 3.620,- 8.002,- 

Trnávka 1.975,- 520,- 2.406,- 

Tupec 7.080,- 595,- 6.800,- 

Veselíčko 23.943,- 12.212,- 18.085,- 

Jezernice 24.225,- 14.458,- 23.500,- 

Loučka 18.094,- 12.891,- 18.893,- 

Podhoří 15.637 8.199,- 14.468,- 
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DOPIS OD MANIKANTHY 
 

Milá Jiřinko,   

tady je tvůj milující Manikanta. Jak se máš? S celou rodinou ti přejeme 

veselé Vánoce.  

Měli jsme desetidenní Dasara festival. Navštívil jsem svatyni v naší 

vesnici. Také jsem dokončil domácí úkoly, které jsme dostali ve škole. 

V matematice se mi moc nedaří. Snažím se ji pochopit. 7. listopadu začalo 

pravidelné vyučování a jsem moc rád, že budeme zase chodit do školy.  

Po svátku Dasara oslavujeme svátek Deepevali. Zapalujeme olejové lampy 

před svými domy, modlíme se a nabízíme sušenky. Užívám si tento svátek 

se svojí sestrou. Naučil jsem se kreslit nové obrázky.  

Během těžkých časů jsme z centra dostávali zásoby jídla. To 

bylo velmi potřebné. Mí rodičové dostali vakcínu proti Covidu. 

Mě kousl do ruky had. Jel jsem do nemocnice a dostal léky. Už 

jsem v pořádku. Rodiče a sestra tě moc pozdravují. Doma nás 

navštívili pracovníci centra a probírali mé studium. Snažím se 

lépe zvládat angličtinu a matematiku. Končím své psaní.  

Tvůj milující Manikanta  
 

*Dasara je významný státní desetidenní festival indického státu Karnataka 

oslavující vítězství dobra nad zlem (časový rámec: září, říjen).  

**Deepevali, taktéž Diwali je ze Sanskrtu překládán jako „řada lamp.“ Je to 

pětidenní hinduistický festival světel, duchovně značí vítězství světla 

nad temnotou, dobra nad zlem, znalosti nad nevědomostí a naděje nad 

zoufalstvím - tzv. Svátek světel (časový rámec: od poloviny října do poloviny 

listopadu). Po celé Indii se během Diwali rozsvítí nespočet světel zavěšených 

na domech, pouštějí se ohňostroje, zapalují svíčky a pořádají rodinné slavnosti. 

Lidé během festivalu také recitují modlitby a navzájem si dávají sladkosti 

a dárky. Obdarováni jsou i lidé v nouzi. K tradicím spojených s Diwali patří také 

uklízení domovů a kupování nového oblečení. 
 

HLEDÁ SE SCÉNÁRISTA 
 

Ve farnostech je spousta nadšenců a šikovných dětí 

s velkým hereckým talentem, který by bylo škoda jen tak 

zahodit. Zároveň by bylo škoda nevyužít talentu našich 

milých čtenářů. Proto jsme se rozhodli oslovit vás, zda 

nemáte nějaký námět na divadlo. Budeme rádi, za vaše 

nápady. Ty nám zašlete do konce února na e-mail: 

oborilova.a@seznam.cz   Za mladé z Trianglu Anička Obořilová 

 

mailto:oborilova.a@seznam.cz
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MINISTRANTI A MINISTRANTKY 
 

Hledáme holky a kluky, co se nebojí sloužit u oltáře a chtěli by 

se aktivně zúčastnit ministrantských schůzek, na kterých si povíme 

jak správně ministrovat. Nemusíte se bát, nebude to jen učení 

mučení, ale také zažijeme spoustu legrace a zábavy. Ministrantské 

schůzky jsou i pro ty, co ještě nikdy neministrovali a chtěli by se to 

naučit. První informativní schůzka proběhne 25.2.2022 v 18:00 

v Jezernici na faře. Pokud by se někdo neměl jak dostat, 

kontaktujte mě na e-mail: hasusl@seznam.cz.     Těší se Láďa Haša 
 

MODLITBY MATEK V DOLNÍM ÚJEZDĚ 
 

Dne 3.1.2022 se sešly maminky a ženy z farnosti Dolní Újezd k prvnímu 

modlitebnímu společenství žen. Modlily se za své malé, velké, ale i již nežijící 

děti. Maminky jsou si dobře vědomy, že to nejvíce, co mohou pro své děti udělat 

a co jim mohou poskytnout, je modlitba. Modlitební 

společenství žen bude pokračovat vždy první pondělí 

v měsíci po večerní mši svaté, které se, dle možností, 

maminky a ostatní ženy také zúčastní. Další termín je 

7.2.2022. Zveme mezi sebe i maminky  a ženy z ostatních 

farností, pokud budou mít zájem. Rády vás mezi námi 

přivítáme.  Maminky a ženy z farnosti Dolní Újezd 
 

PODĚKOVÁNÍ FARNÍKŮM DOLNÍHO ÚJEZDU 
 

V předvánoční době, kdy se naše místní škola v Dolním Újezdě 

připravovala na vystoupení a vánoční jarmark, bohužel postihla nejen děti, ale 

i učitele, epidemie koronaviru. Všichni museli do nařízené karantény 

a připravené vánoční výrobky a ozdoby, na kterých usilovně všichni společně 

pracovali a dali si velmi záležet, zůstaly ležet ladem. Hrozilo, že nikomu 

na Vánoce neudělají výtvory radost a zůstanou v krabicích, kde budou muset 

přečkat do dalšího roku, pokud se na ně ve skladu nezapomene. Naštěstí však 

díky laskavosti našeho otce Petra Utíkala se tomu tak nestalo a bylo nám 

umožněno v kostele, během dvou týdnů vždy po mši svaté, uspořádat neoficiální 

prodejní výstavku všech připravených Vánočních dekorací. Prodalo se téměř vše 

a tímto patří velké díky zejména otci Petrovi a všem farníkům, kteří přispěli 

nejen jakoukoli částkou, ale také svou pomocnou rukou vše přichystat. Vybrané 

peníze budou použity na zájmové činnosti pro děti, nebo z nich bude hrazena 

část dopravy na školní výlet. Všem patří jedno veliké PÁNBŮH ZAPLAŤ.  

Za kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Újezd  

Mgr. Ivana Hanelová a Tereza Kotlánová  
 

mailto:hasusl@seznam.cz
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OBNOVA ČINNOSTI DĚTSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU 

V DOLNÍM ÚJEZDĚ 
 

Koronavirová krize postihla nejen školu, ale také tím začal velmi strádat 

dětský chrámový sbor, až bylo jeho působení, po dlouhých letech, jednoho dne 

na neurčito ukončeno. Rozhodli jsme se tedy jeho činnost opět obnovit a zahájit 

v pátek 11.2.2022 v 18:30 hodin v budově místní školy, v prostorách družiny. 

Tímto zveme všechny děti, které už umí alespoň trochu číst a mají chuť si 

zazpívat, aby se k nám – klidně i v doprovodu svých rodičů, neváhaly připojit. 

Všichni jsou vřele vítáni. U této příležitosti nesmíme opomenout vyseknout 

velký obdiv, a hlavně nesčetné díky paní Zdislavě Házové, která vedení dětského 

chrámového sboru obětovala mnoho let svého života a vedla několik generací 

mládeže nejen z Dolního Újezdu, ale také z okolních 

vesnic. Každý první pátek v měsíci s láskou připravovala 

posezení pro děti na místní faře, stála u zrodu teď již 

tradičního Vánočního koncertu, kde děti vždy s radostí 

vystupovaly, starala se o každé dítko vždy jako o své 

vlastní. Za léta obětavé a laskavé práce pro děti moc 

děkujeme a velmi si vážíme času, který paní Házová vždy 

ochotně a s radostí s dětmi trávila. Budeme se snažit v tradici sboru a s ním 

spojených činností navázat na předchozí roky a budeme se modlit za to, aby se 

nám dařilo udržet nejen sbor, ale také krok s dětmi.   

Tereza Kotlánová, Alžběta Anna Šalplachtová 
 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK SOBĚCHLEBY 
 

Děkanství Hranice a ŘKF Soběchleby srdečně zvou matky z děkanátu 

a okolních farností na Hromniční pouť obětovanou za matky a jejich děti 

v sobotu 5.2.2022 v kostele v Soběchlebích. Program: 9:15 modlitba růžence, 

10:00 mše sv. s žehnáním svící a průvodem, 13:00 promluva, adorace, svátostné 

požehnání. 
 

NABÍDKA AKCÍ Z JITŘENKY 
 

Výlet nejen pro ministranty a scholy 
 

Pan Roman Prokeš nabízí program a prohlídku v pevnůstce Fort Křelov 

vhodnou pro děti školního věku. Jedná se o sobotu 26.2.2022 od 9 do 12 hodin. 

Mohou jet nejen ministranti a členové schol, ale i celé rodiny s dětmi našich 

farností. Dospělí vstupné asi 50,-, dopravu si zajišťuje každý sám. Nabízí se 

možnost společného obědu v místní restauraci Citadela. Pokud byste měli zájem 

ať už o program nebo i oběd, dejte vědět do 18.2.2022 na mail: 

cprhranice@ado.cz. Informace o pevnosti: https://www.forty.cz/blog/ 

mailto:cprhranice@ado.cz
https://www.forty.cz/blog/
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Hodnotná večeře 

„Byla jsi dnes nakoupit?” 

„Ano.”  

„A co bude k večeři?” 

„Kabelka.” 

 
Večery s manželkou 

„Teď trávím každý večer doma se svou ženou.” 

„To se máte pořád tak rádi?” 

„Ale houby rádi, zakázala mi hospodu.” 

Vypleněná skrýš 

„Miláčku, našla jsem tvoji tajnou skrýš na 

peníze a všechny jsem utratila v restauraci 

s kamarádkami.” 

„To je v pořádku, šetřil jsem je jen na ten 

nový kožich, co sis tolik přála.” 

Pouť manželů 2022 

V neděli 20. února se koná v rámci Národního týdne manželství setkání 

v kostele v Drahotuších u oltáře sv.Valentýna.  Adorace začne  v 15 hodin. Poté 

beseda s manžely Renatou a Evženem Hlavicovými z Valašského 

Meziříčí. ZTRÁTY A NÁLEZY  - je motto a také téma besedy. Podělí se 

i o zkušenosti ze služby příprav na manželství ve své farnosti a děkanátu. 

Víkend pro ženy na Svatém Hostýně 

Zvu všechny ženy na tradiční Víkend pro ženy na Svatém 

Hostýně, který se letos uskuteční v netradičním termínu a to 

v březnu od 25. do 27.3.2022. Víkendem nás provede Fanynka 

Böhmová. Více informací najdete na našem webu: 

http://hranice.dcpr.cz/ 

Seminář pro ženy 

Setkání s psycholožkou a lektorkou Irenou Smékalovou bude ve čtvrtek 

17. února od 17.30 na faře v Hranicích. Téma: Jak obstát v životních situacích, 

aneb o pěstování charakteru, vztahů, výkonu a naděje. Cena 200 Kč. 

Kurz Klíč ke zdravým vztahům 

Kurz vede lektor a terapeut Ing. Pavel Mečkovský M.A. Naše původní 

rodina a prostředí, kde jsme vyrůstali, nás hodně ovlivnily. Kurz pomáhá odkrýt 

kořeny našeho chování a vede nás ke změně našich stereotypů. Kurz bude 

probíhat ve čtyřech setkáních od pondělí 21. února 2022 v Komunitním centru 

Otevřené dveře při Evangelickém kostele v Hranicích, Šromotovo nám.5. Cena 

700 Kč jednotlivec, 1000 Kč pár. Přihlašování do 15.2.2022.  

Podobné sestry 

„Poslyš, Karle, ta tvoje žena je 

stejná jako tvoje švagrová. Jak je 

od sebe rozeznáš?” 

„Víš, Martine, je to velmi 

jednoduché. Když dám švagrové 

polibek, dostanu od manželky 

pohlavek.” 

Život visící na vlásku 

On: „Můj život visí na vlásku!” 

Ona: „Vždyť jsi holohlavej!” 

Trocha humoru  

http://hranice.dcpr.cz/

