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Drazí!
Jsou různé mezníky v našem životě. A během roku jsou také momenty,
které hrají velkou důležitost. Jedním takovým významným zlomem je
i každoroční slavení velikonoc. Právě jsme jedny oslavili. Jistě pro každého
nějakým způsobem vstupují do jeho osobního života a způsobují duchovní
vzpružení či prohloubení vztahu s Bohem. To, že se snažíme pomocí liturgie
vstoupit do těch Kristových událostí a prožít to s ním, je skutečně obrovský dar
od Pána. Tam, kam až sahá moje paměť, vždycky si vybavím velký Nákelský
kostel, starého pana faráře, nás několik málo ministrantů, mého tátu kostelníka,
potemnělý chrám, ponuré postní zpěvy, a pro nás malé ministranty nekonečné
obřady, kterým jsme moc nerozuměli, ale působily na nás nesmírně
sugestivně. Díky liturgii jsme prožívali s Kristem jeho utrpení a
potom při rozsvěcování světel, reflektorů a zvonění na všechny
možné zvonky také slávu Kristova vzkříšení. Můj život je
od nejútlejšího dětství spojen s ministrováním
a s kostelem vůbec. Tak to máte jistě také mnozí z vás.
Chtěl bych poděkovat vám všem, za vaši službu
u oltáře. Za nácviky a nádherné zvládnutí svátečních
zpěvů vám na kůru. Za přípravu kostelů, úklidem,
postní výzdobou, také květinami, nachystáním množství více či méně viditelných
vychytávek, které usnadňovaly anebo dokonce dělaly naše společné sváteční
chvíle srozumitelnějšími, například čtením komentářů. Děkuji čtenářům, že si
dopředu připravili své texty, které pak důstojně přečetli. Děkuji těm
zaangažovaným, že si dali čas a práci s nácviky mladších dětí a ministrantů,
aby se neplantali v kostelním prostoru a nenarušovali obřady pobíháním sem
a tam. Že ve výsledku všichni přesně věděli, co bude následovat a liturgie se
odvíjela moc hezky a pěkně. I pro mě je potom slavení balzámem pro duši. Tam,
kde to chybí, tak je to spíše stres. Tam, kde to je pěkně všechno nacvičené, tak je
to skutečně balzám a duchovní prožitek a tak to má být.
Moc vám tedy všem, kdo jste se na oslavách letošních svátků podíleli
různým způsobem, děkuji. Neděláme to pro pana faráře. Děláme to pro sebe
a pro Boha. Děkuji a vážím si vaší služby.
Padre Pedro
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2. neděle velikonoční
(adorace Podhoří)
Sv. Marek

26.4.-.17.5. Dovolená otce Petra
mše svaté v tomto období nebudou.
V případě potřeby se obracejte na kněze v okolí.
Drahotuše – Michal Zahálka – tel. 603 314 038
Lipník – Libor Churý – tel. 603 185 097
V případě zájmu nedělní mše svaté jsou slouženy v Drahotuších v 8:00
a v Lipníku v 9:30
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6. neděle velikonoční
(adorace Podhoří)
6. týden velikonoční
Vigilie Nanebevst. Páně
Nanebevstoupení Páně

16:30
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7. neděle velikonoční
(adorace Jezernice)
7. týden velikonoční
Sv. Justina

9:30
16:30
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17:00
18:00

Sv. Karel Lwanga a druh.
8:00
17:30

11:00

Seslání Ducha Svatého
(adorace Dolní Újezd)
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc květen
Úmysl papeže: Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života,
aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky
rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval
a dával jim radost ze služby.

SBÍRKY
Sbírky duben:
Boží hrob
14.-16.4.
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

4.050,-

Platy kněží
17.4.
4.561,6.850,2.300,2.200,-

Sbírky v květnu:
24.4. – opravy
8.5. – křesťanská média
22.5. – pronásledovaní křesťané
5.6. – církevní školství

BLAHOPŘÁNÍ
Do Podhoří poletí hned dvě blahopřání.
V těchto posledních dubnových dnech
dospěl k dospělosti Daniel Rode, a paní
Anna Libosvárová oslaví v květnu své
třetí pětadvacetiny. Přejeme jim
hojnost Božího požehnání, ochrany
Panny Marie, štěstí, zdraví a elánu.
Farníci z Podhoří a okolí
V Jezernici p. Chytil půlkulaté slaví,
přejeme mu pevné zdraví.
Za péči kolem kostela „Děkujeme!“
A ochranu Panny Marie
vinšujeme.
Farníci z Jezernice

A ještě tu máme jednu zdravici,
pro naši nepostradatelnou farnici.
Všichni ji rádi máme,
na zdraví jí zazpíváme.
U jezerského oltáře nesmí chybět,
a svou rukou k všemu přispět.
S každým se pobaví a usměje,
vše nejlepší Jiřince Hašové k třicátým
narozeninám přejeme.
Místo sklenky vezmi pilku
a užívej si každou chvilku.
Místo pěkné kytičky,
vezmi dřeva špalíčky,
anebo vem flétničku
a zapískej sluníčku.
Hodně štěstí, zdraví, elánu,
ať vydržíš s námi tu estrádu.
Farníci z velmi širokého okolí 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Kdy
23.4.

Kde
Jez

24.4.

kostel

25.4.

Jez

7.5.
7.5.
7.5.
8.5.

Hranice
Olomouc
Jez
všude

14.5.

Olomouc

20.5.
21.5.
21.5.
21./22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
27.5.
28.5.
1.6.
4.6.

Jez
Hranice
Olomouc
kostel
Jez
Jez
Jez
kdekoliv
Pod
Jez
Jez

O co půjde
Dětská mše svatá
Neděle Božího milosrdenství
při mši Přinášení kasiček Postní almužny
Na konci mše svaté hymnus
18:30
Kafeteze – společenství seniorů
26.4. – 17.5. Dovolená otce Petra
7:30-8:45 Tříkrálový bazén
9:30
Diecézní synodální setkání
11:00
Ministrantský den
Celý den Den matek
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a
odpo
řeholní povolání
18:00
Ministrantská schůzka
7:30-8:45 Tříkrálový bazén
odpo
Mariánský výlet nejen pro děti
Při mši Pomazání nemocných
18:30
Kafeteze – společenství seniorů
18:00
Porada mladých z Trianglu
18:30
Setkání pastoračních rad
kdykoliv Začíná se modlit novéna k Duchu Svatému
18:00
Dětská mše
18:00
Redakce farního časopisu
18:00
Vigilie k Duchu Svatému
V kolik
18:00

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Kde
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Kdy
Každý den 17:30, nebo přede mší svatou
Každý pátek 16:30
Denně 19:30
Denně 19:00

TŘÍKRÁLOVÁ ODMĚNA - BAZÉN
Charita Hranice zve všechny organizátory, vedoucí skupinek a koledníčky
Tříkrálové sbírky s jejich rodiči na Plovárnu Hranice.
V sobotu 7. 5. 2022 a v sobotu 21. 5. 2022 ráno v době od 7:30 do 8:45
hodin nám bude k dispozici bazén a všechny vodní atrakce Plovárny Hranice.
VSTUPNÉ: 10 Kč/osobu. Přeji vám krásné dny.
Pavlína Trpáková
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DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ
Diecézní synodální setkání se bude konat v sobotu 7. května 2022,
v Olomouci. Pozváni jsou zástupci jednotlivých skupin, kteří byli osloveni, ale
i zástupci kněžské a pastorační rady naší arcidiecéze, zástupci kněží, řeholníků,
církevních škol, mládeže či Charity. Setkání bude vrcholit společnou mší svatou
v 16:00 v katedrále sv. Václava. Na tuto bohoslužbu jsou zvaní všichni účastníci
synodálních skupinek i další věřící.
o. Jan Berka

MINISTRANTSKÝ DEN V JEZERNICI
Všichni ministranti děkanátu jsou zváni na
ministrantský den do Jezernice v sobotu 7.5. 2022.
Sraz na faře v 11:00, kdo se nemá jak dostat, klidně
pište na mail: hasusl@seznam.cz.

POUŤ ZA RODINY A DUCHOVNÍ
POVOLÁNÍ V OLOMOUCI
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání bude 14.5.2022
v Olomouci. Každá farnost může jistě nabídnout možnost společné dopravy,
proto pokud byste chtěli jet, nebojte se ozvat, nějak se pobereme 

MARIÁNSKÝ VÝLET nejen pro děti
V sobotu 21.5. se sejdeme v 11 hodin u fary v Jezernici, odkud společně
vyrazíme směr Olomouc – Svatý Kopeček. Tam prožijeme
společnou mši svatou, posvačíme a vyrazíme pěšky
za dobrodružstvím. Pití, svačina, pohodlné oblečení a boty.
V případě silných dešťů a bouří se akce ruší. Info
k případné
dopravě
nebo
nejasnostem
na:
Oborilova.A@seznam.cz

TÁBOR 2022 – LOUPEŽ STOLETÍ
Haló, haló! Máme několik posledních míst
na letošní křesťanský tábor pod záštitou Sarkander,
z.s.. Čeká nás zábava, dobrodružství, modlitba,
tvoření, poznávání a plno vzpomínek. Donesla se nám
totiž informace o jisté krádeži v jedné vesničce,
kterou máme vyřešit. Proto neváhej a přidej se!  Termín je 17.-26.7.2022, cena
je 3.000,-, přihlašování bude probíhat do 15.5.2022. (Místo zatím neřekneme,
kvůli bezpečnosti místních obyvatel a abychom naši pomoc neprozradili.)
Přihlásit se a získat bližší informace můžete na mailu: Oborilova.A@seznam.cz
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CO SE DĚJE VE FARNOSTECH
Připojení kanalizace fary v Dolním Újezdu
Od 23. března - 6. dubna 2022 probíhalo dlouho
připravované napojení kanalizace fary, do nově zřízené
kanalizace obce Dolní Újezd, kdy jsme hledali dodavatele.
Její řešení bylo složité a za cenu necelých 100 tis. Kč se
nám ji díky firmě SISKO spol. s.r.o. podařilo úspěšně provést. Ještě nám
zůstávají k dokončení oprav a úprav naše vnitřní prostory fary.
Děkuji všem - jak firmě SISKO spol. s.r.o., tak i těm, kdo byli ochotni
přispět ke zdárnému provedení celé akce a podpořili ji především finančně.
Zdislava Házová
CYKLO CRUX VIA
V sobotu 2.4. jsme se sešli v Podhoří
u kostela k modlitbě křížové cesty na kolech,
ale protože panovalo pravé aprílové počasí,
kola jsme nechali doma a vyrazili na procházku
po vesnici a navštívili místní kříže. Ani mráz
ani sněhové vločky nás nezastavili. Cestou
jsme měli zastavení, na kterých se
Pán Ježíš setkal s druhými: Pilátem,
Pannou Marií, Šimonem, Veronikou,
plačícími
ženami,
Josefem
z Arimatie. Vždy jsme si přečetli
zamyšlení, splnili úkol a pomodlili se.
Po příjemně strávené procházce jsme
skončili v kostele, kde čekala sladká
odměna. Velké poděkování patří
Laďovi a Anežce, kteří se tentokrát ujali příprav 
DOLNÍ ÚJEZD - Jarní vycházka s Křížovou cestou
Na Velký pátek, dne 15.4.2022 jsme se sešli ve 14,30 u kostela, abychom
se společně vydali na jarní vycházku s Křížovou cestou ke kříži U kaštanů.
Vycházeli jsme za krásného počasí, které nám nejdříve přálo, ale zhruba
v polovině modliteb se začalo nebe mračit, začal foukat poměrně silný vítr
a spadlo také pár kapek deště. Naštěstí jen pár, takže to ani "nepokřtilo" kytaru.
Na kytaru hrál pan farář při každém zastavení jednu sloku Písně ke Křížové
cestě. Modlili jsme se Křížovou cestu Msg. Tomáše Halíka Via crucis.
Po ukončení pobožnosti jsme se ještě sešli na čaj, kávu a pečivo, které
připravila Terezka Kotlánová pro všechny.
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Sešlo se nás zhruba dvacet a všem se to moc líbilo. Všem účastníkům moc
děkuji, zejména Terezce za její pečivo a ostatní zvu, aby se k nám příště přidali.
Nikola Štěpán

DOLNÍ ÚJEZD – Křest na Bílou sobotu
Farníci v Dolním Újezdu zažili v sobotu při bohoslužbách nevšední
zážitek. Po dlouhé přípravě byl pokřtěn a přijat do farního společenství nový
dospělý člen. Sobotní obřady jsou vždy velmi působivé, ale tentokrát byly
umocněny ještě o tuto jedinečnou událost. Křest dospělého není tak častý a my si
velmi vážíme toho, že jsme mohli být jeho svědky. S velikou radostí jsme
přivítali nového člena našeho společenství a přejeme jemu i sobě, aby se mezi
námi cítil dobře, jako doma, a aby sobotní den byl jeho druhými narozeninami.
Ať Pán Bůh žehná jemu i celé jeho rodině.
Farníci Dolního Újezdu

Všem maminkám přejeme stále plnou
náruč lásky, pochopení, trpělivosti
a hojnost darů Ducha Svatého
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ZAMYŠLENÍ OTCE BISKUPA JANA

Zemřel kněz… Bude nám ale skutečně chybět i Kristus,
kterého přináší?
Říkáme, že potřebujeme kněze, aby díky nim byl mezi námi Kristus
v Eucharistii. Ale když On mezi námi je, projdeme kolem bez povšimnutí.
Nezkusíme to jinak? ptá se v rubrice Zkušenosti s Bohem také v reakci
na nedávné úmrtí P. Josefa Červenky a prožitek z oslav velikonočního tridua
Jan.
Zemřel kněz. Výrazný, známý. Jestli ne mladý, tak určitě ne starý. Ten typ,
který lidé buď milovali, nebo na něj naráželi – ale rozhodně si ho všimli a museli
zapřemýšlet.
Zemřel těsně před Velikonocemi. U nás se to rozneslo na Zelený čtvrtek
a mnozí z toho byli vedle: že bude chybět – a co teď ty farnosti a co chudák
biskup… Protože kněží je málo a my je tak potřebujeme!
Poslední komentář k liturgii Zeleného čtvrtku končil slovy, že jsme zváni
pobýt s eucharistickým Ježíšem v Getsemanské zahradě (u nás je to vzadu
v kostele). Cestou k ní jsem viděl, jak moji bratři a sestry procházejí kolem
zadního svatostánku jako vždy. Jako by tam nikdo nebyl. Jenže On tam byl.
Jistě, zvyk je zvyk. Ale jaká je láska, kterou překrývá zvyk? Je lidské
zapomenout. Ale i kdyby matka zapomněla na své nemluvně, já na tebe
nezapomenu (srov. Iz 49,15). Tak nevím…
Tak nevím, co chceme. Říkáme, že potřebujeme kněze, aby díky nim byl
mezi námi přítomen Kristus zvláště v Eucharistii (KKC 1088). Ale když On
mezi námi je, projdeme kolem – bez pozdravu, dokonce bez povšimnutí,
o chvilce rozhovoru s ním nemluvě. (Čas nechyběl – ti milí lidé se hned
za kostelními dveřmi pustili do rozhovorů velmi živých a dlouhých.)
Tak nevím, jestli Pán počtem kněžských povolání neodpovídá na skutečné
touhy našich srdcí…
Nezkusíme to jinak?
Jan

Nezapomínejme se utíkat k Panně Marii,
zvláště nyní, v měsíci květnu,
společnou modlitbou svatého růžence
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