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Střípky z portugalského caminha („cesty“)
Vrátil jsem se z poutě plný dojmů. Vyrazit tu a tam na pouť je dobré,
abychom si připomněli, že jsme tu ve světě jenom jako poutníci, na cestě
do skutečného domova. Únava, bolest, přemáhání, ale také
radost, legrace, setkávání a sdílení, to všechno prožíváme jak
na pouti, tak i ve svém životě. Bylo pro mě překvapením,
kolik lidí z kolika národů, míří každodenně do Španělského
nělského
poutního místa v Santiagu
gu de Compostela. Údaje hlásily
každý den kolem patnácti stovek nově příchozích poutníků.
Napadlo mě: Kolikpak asi hlásí každý večer
čer nově příchozích
poutníků do Božího království svatý Petr?
Cestou, která měřila z portugalského Porta do cíle tři
sta kilometrů, jsme se modlívali růženec. Potkávali jsme
poutníky ze všech končin naší krásné modré planety, snad kromě afričanů.
Jednou se k nám do cesty opět připletl náš kamarád Oliver z Belgie. Řekl jsem
holkám ve skupině, že další desátek se pomodlím já, a aby se Oliver mohl
připojit do modlitby, budu předříkávat ve francouzštině. Začal
jsem tedy francouzsky,
ky, ale Oliver se nepřipojil. (Že
(Ž by moje
francouzština byla tak strašná?) No co už, tak to nevyšlo. Možná
se růženec nemodlí. Za několik dní jsme s Oliverem
Olive
seděli
v nějakém baru u piva a on mii děkoval za tu modlitbu, kdy
s námi šel před pár dny. A říkal nám, že žije v části Belgie, která
kdysi patřila do Německa a tak jeho mateřským jazykem
je němčina. Aha, postupně mi došlo, že se modlit
modl umí, ale spíš
v němčině. Toš příště Olivere! Alles braucht seine Zeit.
(„Všechno chce svůj čas.“)
Ptáte se mě mnozí, jestli jsem
sem si na vás po cestě vzpomněl. Protože vás
mám dohromady hodně, modlil jsem se každý den za jinou farnost. A takto jsem
to pořád točil dokola. Některá místa, kde jsme se modlili, byla kouzelná. Mše
na místě zjevení v klášteře sester v Pontevedra,
evedra, měla silnou atmosféru
a zmocňovala se mě jistá nervozita, když jsem si uvědomil, že právě tady vyzval

ve zjevení Ježíš sestru Lucii, aby začala pobožnost prvních sobot. Sympatická
mladá řeholní sestřička nám okamžitě, jakmile zjistila, že jsem knězem, začala
připravovat věci ke mši, abychom si tam v češtině odsloužili bohoslužbu.
Shodou okolností byla první sobota v měsíci…. Dostal jsem pak od ní jako
dárekk ještě růženec. Bylo to jedno z mnoha setkání, na které člověk nezapomene.
Jeden zážitek, byl také výmluvný. Byla možnost
přesunout se jednu část etapy lodí. Nalodili jsme se a pluli
zhruba patnáct km, když tu najednou loď zůstala stát
na místě. Porucha motoru. Dvacet poutníků sedí a neví,
co bude dál. Kapitán lodi je nervózní a dokonce na jednu
neposednou fotografku vyjel, ať si sedne a nefotí, že prostě
máme problém, tak ho teď zkrátka nechte v klidu pracovat,
aby se to vyřešilo. Další dvě malé lodě nás
ás zapřáhly a odtáhly k molu. Kapitán
se neustále omlouval za vzniklou situaci. Dorazil
zil servisák, něco vymontoval
z motoru a pak zase zmizel. Kapitán se neustále
ále omlouval všem pasažérům,
za tuto nepříjemnost. Vrátil nám peníze za jízdenky. Oprava bude trvat
trva dlouho,
ale on nám zajistí náhradní přepravu autobusem. Doprovodil
odil nás k hlavní cestě
a tam, za neustálého omlouvání, nás předával právě přijíždějícímu autobusu.
Tomu šéfovala jeho manželka. Nasedli
li jsme do autobusu a uviděli v něm
spoustu našich známých,, s nimiž jsme se už několik dní na naší pouti potkávali.
Lodí to nevyšlo, tak to vyjde busem. Však co? Autobusová průvodčí se také
omlouvala, že to dnes takto dopadlo. Nikdo z cestujících si na nic nestěžoval.
Opravdoví poutníci by si neměli nikdy stěžovat.
t. Dvě osoby měly zdravotní
problémy, a tak je vzali zpět do autobusu
a dovezli je až do centra městečka
Padrón, kam jsme ten den směřovali.
směřova
Něco se nepodařilo? No a co! To je prostě
život. Učíme se přijímat i překážky
na cestě. A najednou jsme v cíli.
V Santiagu
gu jsme strávili několik
dní. Jednou jsem v katedrále došel do kaple, kde je stálá adorace. Bylo tam jen
pár lidí. Najednou se vzadu za lavicemi začala jedna mladá řeholnice modlit
španělsky růženec. Tak jsem začal odpovídat. Sám, nikdo se nepřipojil.
nepřipojil Ale
španělé a portugalci mají ve zvyku, že se po desátku
ku střídá ten, kdo předříkává
s lidem. Druhý desátek jsem tedy začínal sám a odpovídala na něj ta řeholnice.
Byl jsem z toho trochu nesvůj. Propána! Já ubohý farář z Moravy mám
zachraňovat modlitbu růžence v katedrále v Santiagu?
gu? Ve třetím desátku
už naskočili další modlitebníci, tak jsem byl zachráněn. Musím se ten španělský
otčenáš a zdrávas naučit pořádně, ať nedělám ve světě ostudu.
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Říkali jsme si v legraci, že naše pouť do Compostely je ve znamení názvu
Czedlikovy knížky: Postel, hospoda, kostel. Musíte se najíst a napít (i když
chobotničky a mušle nepatří k vašim oblíbeným pokrmům ), musíte se vyspat
(i když pod vámi na bidle někdo celou noc řeže dřevo) a jako poutník byste měli
taky občas zaměřit své myšlenky k Bohu (i když zrovna nejvíc ze všeho
zaměstnává vaši mysl puchýř, který se včera objevil na patě).
Největší radost ale asi můžeme mít z jedné naší české kamarádky, která
s námi šla. Pořád se vyptávala, co to ten růženec je a jak se modlí. Vždycky před
každým desátkem jsme tam vkládali své úmysly za koho. A tato žena se začala
modlit také a vyslovovat své úmysly za koho se chce modlit. Dříve to nikdy
nedělala. Pokud nikdo z nás, tak tady tato duše, rozhodně zakusila na této pouti
velký pohyb kupředu. Bůh si nás prostě každého nějak vede.
Snažme se všichni dělat, co můžeme a umíme. Usilujme
o to, abychom žili v tomto světě šťastně a přitom maximálně
využili této životní školy k růstu pro Boží království.
A přitom berme všechno, co se přihodí, jako příležitost
ke zrání. A hlavně, nepřehlížejme kolem sebe krásu, kterou
Pán a Tvůrce tak neuvěřitelným způsobem všude vůkol
plýtvá. Proč asi?
Krásné červnové dny vám všem, Bůh vám žehnej!
Pedro, buenos dias

BLAHOPŘÁNÍ
V Podhoří posílí řady mladých pracujících seniorů paní Jaruška Beková.
K jejím třetím dvacetinám přejeme hojnost darů Ducha svatého, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
V Jezernici máme hned oslavence dva.
Krásné kulaté výročí slaví paní Jemelková.
Přejeme jí, ať lásku pěstuje na zahrádce,
a v životě jde všechno hladce.
Půlkulaté výročí oslaví Haša st.
Ať v životě máš o co se prát,
dělej hlavně to, co máš rád.
Zkoušej nové věci,
starostmi nenech se vléci.
Vyprošujeme Vám oběma ochranu Panny Marie a Boží požehnání.
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ÚMYSLY
SLY APOŠTOLÁTU MODLITY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc Červen
Úmysl papeže: Modleme
leme se za křesťanské rodiny
po celém světě, aby skrze konkrétní skutky
sku
prožívaly
nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl: Modleme se za nově vysvěcené
kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali
s Kristem Veleknězem.

SBÍRKY
Sbírky květen:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

24.4.
Opravy

8.5.
Křesťanská
média

22.5.
Pronásledovaní
křesťané

1.000,-

300,-

1.000,-

2.100,-

500,-

1.000,-

Sbírky červen:
5.6 – církevní školství
5.6.
26.6. – opravy

KASIČKY POSTNÍ ALMUŽNY
Charita Hranice děkuje všem zapojeným do pastorační aktivity Postní
almužna. Vaše almužna prostřednictvím Charity
harity Hranice pomůže rodinám
s
postiženými
dětmi, vícedětným rodinám,
Kasičky Částka
Dolní Újezd
10
4.082,- osamělým rodičům s dětmi, nemocným
Jezernice
12
2.147,- a osamělým seniorům.
Upřímné Pán
án Bůh zaplať všem
Loučka
2
729,Podhoří
6
2.415,- zúčastněným.
Radka Andrýsková,Charita
Andrýsková,
Hranice

POUŤ V NAŠEM OKOLÍ ke svatému Antonínu
Datum
11.6.
12.6.
13.6.

Čas
14:00
9:30
16:00

Místo
Trnávka – kaple sv. Antonína Paduánského
Loučka – kaple sv. Antonína Paduánského
Staměřice – kaple sv. Antonína Paduánského
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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

od 1.6.

všude

10.6.

ČR

podvečer

13.6.

Pod

18:00

Večeřadlo – mariánské modlitby

17.6.

Jez

18:00

Ministrantská schůzka

18.6.

Pod

odpoledne

18.6.

Bílany

9-16

19.6.

Všude

Celý den

19.6.

Lou

9:30

21.6.

Jez

18:30

24.-26.6.

Pod

18:00

25.6.

Olomouc

9:30

25.6.

Jez

18:00

Modlitební triduum matek
Otec arcibiskup Jan udělí v katedrále kněžské
svěcení 4 jáhnům
Dětská mše

26.6.

Lou

9:30

1. svaté přijímání 3 dětí

27.6.

Jez

18:30

28.6.

Jez

18:00

30.6.

Olomouc
katedrála

17:00

Kafeteze – setkání seniorů
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
Poděkování otci arcibiskupovi Janu
Graubnerovi za dlouholetou službu

1.7.-31.8.

ČR

Možnost zapsat si mše svaté na 2. pololetí
Noc kostelů

Oslavy 650. let založení obce
Den otevřených lesů
Den otců
Společné slavení Božího Těla s průvodem
po vesnici
Porada mladých z Trianglu

HURÁ NA PRÁZDNINY

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
(9.8.-14.8.2022) možnost
přihlašování na: www.celostatnisetkaimladeze.cz, v případě překážek a dotazů napiš
na mail: mladez.hranice@seznam.cz.

DEN OTEVŘENÝCH LESŮ
Arcibiskupské lesy a statky Vás srdečně zvou na akci
pro celou rodinu! A to v sobotu 18.6. od 9 do 16 hodin
do Bílan (62) u Kroměříže. Čeká na Vás celodenní program
s lesnickou a mysliveckou tématikou, zábavná lesní
pedagogika, lesní pivo a výborný zvěřinový guláš.
Více informaci na www.alsol.cz
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NOC KOSTELŮ
V pátek 10.6. bude po naší republice probíhat
Noc kostelů. Z našich farností se připojí Jezernice
a Dolní Újezd. V Jezernici bude program probíhat
od 18 do 22:30 hodin. Program bude vyvěšen
na kostelních
nástěnkách
a stránkách
www.farnostitriangl.cz, www.nockostelu.cz
V Dolním Újezdu bude program 1. noci
kostelů probíhat od 17:30 do 22 hodin. Můžete se těšit na:
17:30 přednáška PhDr. Jana Štěpána Ph.D., pracovníka Okresního archívu
v Olomouci na téma Historie kostela sv. Havla (možnost dotazů
ohledně historie obce)
18:00 pro zájemce výstup na půdu kostela v doprovodu pana Zdislava Háze,
možnost prohlídky kůru a varhan
18:00 prohlídka zázemí kostela – sakristie. Výstava mešních rouch
a bohoslužebných předmětů
18:00 pro zájemce možnost prohlídky fary
18:30 představení „scholičky“ – předvedení
dení několika skladeb z repertoáru
nejmenších zpěváčků
19:30 ochutnávka mešních vín

OSLAVY 650 LET PODHOŘÍ
V sobotu 18.6. budou v Podhoří probíhat slavnosti
650 let založení obce. K bohatému programu
na místním výletišti a v jeho okolí bude možné navštívit
i místní kostel, zaposlouchat se do tónů hudby
a vystoupat na věž.

PODĚKOVÁNÍ OTCI ARCIBISKUPOVI
JANOVI
Dne 30.6. bude od 17 hodin sloužena mše svatá
v olomoucké katedrále, při které poděkujeme otci
arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu.
Mše svatá bude u příležitosti
žitosti posvěcení katedrály
sv. Václava (1131). Poté jsme zváni k přátelskému
setkání vedle katedrály.
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POZVÁNKY Z JITŘENKA NA ČERVEN
Pouť k Nejsvětější Trojici u kapličky na Boňkově.
V neděli 12. června v 15 hodin bude pobožnost a po ní
piknik rodin. Vezměte si sebou deky a občerstvení. Budou
připraveny také hry pro všechny generace.
Farní opékání v Hranicích
V sobotu 25.6. od 15 hodin na farním dvoře. Pro nejmenší bude hrací
koutek, pro starší děti hra. Špekáček, chleba, pivo sebou, kečup, hořčici a nealko
budou na místě
Svátek otců a vítání letních prázdnin
Sejdeme se v pátek 1. července od 16 hodin v osadě Svačinka v Hrabůvce.
Budou připravena stanoviště a soutěže, odpoledne zakončíme táborákem.
Vezměte si sebou buřty na opékání a pečivo. Budeme rádi za sladkost ke kávě.
Zajistíme kávu, čaj, pivo.
Příměstské tábory
Stále jsou volná místa. Neváhejte s přihláškami. Přihlášky jsou v kostele,
na faře a na našich stránkách. 1. turnus v Drahotuších 11.-15.7. (Horolezci,
horolezkyně, horolezčata), 2. turnus v Ústí 22.-26.8. (Námořníčci). Cena 1.200,Web: hranice.dcpr.cz
Marie Kaňovská

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ
KONFERENCE
V letošním roce se opět uskuteční
v Brně na výstavišti Katolická charismatická
konference, jejíž letošní téma je: „V něm je
náš pokoj“. Termín je 6.-10.7. Přihlašování a
program najdete na: www.konference.cho.cz

DIECÉZNÍ FÁZE SYNODÁLNÍHO PROCESU
Členové diecézního synodálního týmu předali v pátek 20. května 2022
arcibiskupu Janu Graubnerovi závěrečnou syntézu – desetistránkové shrnutí
výstupů z jednání synodálních skupin, aby ji stvrdil svým podpisem. Syntéza
shrnuje texty 782 výstupních formulářů, na kterých se podílelo celkem
5 350 členů skupinek ve farnostech i jiných společenstvích. Ti za východisko
synodality označili osobní vztah k Bohu, který se uskutečňuje ve společenství
církve. K jeho posílení navrhují klást ve farnostech větší důraz na vzdělávání
a duchovní doprovázení v oblastech života ve víře, Písma svatého, liturgie
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a schopnosti vést malá společenství nebo třeba podporovat růst neformálních
„prostor“ farnosti, kde se může odehrávat diskuze.
V péči o lidi na okraji účastníci synodálního
nodálního procesu upozorňují
na množství těch, kterým církev odsunutím působí zranění,
ní, a oni se proto necítí
být plnohodnotnými členy: lidí rozvedených a znovu sezdaných, homosexuálů
nebo osob nežijících předmanželskou čistotu,
u, ale také všech sympatizujících,
hledajících nebo nově přistěhovaných, kteří dosud
nemají vazby na komunitu. Na začlenění všech,
kdo se mohou cítit na okraji života farnosti a jimž
se dosud věnovala jen malá pozornost, kladou
účastníci synodálního procesu
proces skutečně veliký
důraz: častěji než dosud se k nim má přistupovat
individuálně a je třeba nebát se je oslovovat.
Největší část syntézy se pak zabývá tématy
souvisejícími s fungováním církevního společenství, účastí na jeho životě,
spoluzodpovědností věřících za fungování farnosti a synodalitou. O farnosti
mluví jako o provázané síti malých společenství, vzájemně si nekonkurujících,
nýbrž doplňujících a povzbuzujících se. Účastnícii synodálního procesu volají
po týmové spolupráci a otevřenosti, v níž jsou farníci dostatečně a srozumitelně
informováni o všem, co se jich týká, neboo po probuzení zájmu věřících
o nejrůznější služby: nejen při liturgii, ale také při péči o nemocné nebo přípravě
na svátosti. Většího zapojení se podle nich má dostat ženám a navrhují
navrhu také
myšlenku farního sněmu jako praktického příkladu
synodality ve farnosti.
Důležitým nástrojem spoluzodpovědnosti má
podle synodálního souhrnu být pastorační rada
farnosti, od níž očekávají nejen hojnější zapojení
věřících, ale také zlepšení komunikace s knězem.
Za největší problém v tomto ohledu označují
účastníci synodálního procesu autoritativní styl vedení ze strany kněze, který má
podle nich nahradit spíše lidsky zralá komunikace a blízkost věřícím. K tomu je
ovšem mimo jiné třeba, aby duchovní nebyl
ebyl přetížen starostmi o správu kostelů
a administrativu, ale měl prostor
tor a čas věnovat se farníkům a vést je.
Vedle toho se účastníci synodálních skupin zabývali také ekumenismem
nebo liturgií, v níž požadují například změnu přímluv při bohoslužbě, aby lépe
odrážely aktuální dění ve společnosti i farnosti, dále srozumitelnější a radostnější
homilie nebo častější slavení křtu během nedělní mše svaté.
Zde je napsán stručný souhrn závěrečné syntézy, celé znění bude možno
shlédnout na stránkách našich farností v sekci „Akce“
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum
4.6.

Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří
So
18:00
8:00

5.6.

Ne

9:30

6.6.
8.6.
9.6.
10.6.

Po
St
Čt
Pá

17:30

17:30

11:00

16:30
18:00

11.6.

So

Trnávka
14:00

12.6.

Ne

17:30

13.6.

Po

14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.

Út
St
Čt
Pá
So

19.6.

Ne

17:30

20.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

26.6.

Ne

17:30

27.6.
29.6.
1.7.
2.7.

Po
St
Pá
So

17:30

3.7.

Ne

17:30

17:00
18:00

Bohoslužby
Seslání Ducha svatého
(adorace Dolní Újezd)
PM, Matka církve
10. týden v mezidobí
JK, nejvyšší a věčný kněz
Sv. Barnabáš

9:30
11:00
kaplička

Staměřice
16:00
17:30

Nejsvětější Trojice
(adorace Jezernice)
Sv. Antonín z Padovy
11. týden v mezidobí

16:30
18:00

Těla a Krve Páně

17:00
8:00
9:30
16:30
18:00
8:00

17:00
18:00
9:30

11:00

16:30

18:00

17:00
8:00
8:00

Těla a Krve Páně
(adorace Loučka)
12. týden v mezidobí
Sv. Alois Gonzaga
Narození sv. Jana Křtitele
Nejsv. srdce Ježíšovo
Neposkvrněné srdce PM
13. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
13. týden v mezidobí
Sv. Petr a Pavel

18:00
9:30

14. neděle v mezidobí
(adorace Dolní Újezd)
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MARIÁNSKÝ VÝLET

V sobotu 21.5. se před jezerskou farou sešlo nás 8 poutníků, kteří jsme se
vydali navštívit kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku,
Kopečku kde
se přidal poslední poutník.. Jelikož probíhala mše, zahájili jsme naši cestu
modlitbou a vyrazili posilněni i zmrzlinou do neznáma. Cestou jsme plnili
několik úkolů a na závěr, když jsme došli naa Kartouzku a posilnili se, našli jsme
i poklad kartuziánů. Následovala bohoslužba slova a po ní někteří vyrazili přímo
domů, jiní přímo zpět k autu.
Anička O.

NENÍ MODLITBA JAKO
MODLITBA

Přejeme
všem školákům
úspěšný konec roku
a hezké vysvědčení
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