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Redakce farního časopisu stanovuje uzávěrku dalšího čísla na 28.8.2022
Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení 
Prázdniny jsou tady!
Milí bratři, milé sestry, začíná čas dovolených a odpočinku. No, jak
pro koho. Někteří lidé vypnout neumí nebo tvrdí, že to nepotřebují. Těm bych
doporučil navštívit psychologa a pobavit se o významu a možnostech relaxace.
Drtivá většina lidstva se však i v této oblasti
snaží napodobit Pána Boha a alespoň podle
toho, co nám říká Bible, učí se odpočívat. Bůh
přece na počátku po stvoření světa odpočíval.
Oni to tam staří izraelité nenapsali jen tak pro
nic za nic.
Navzdory výše řečenému, jsem na mši pro
děti (dříve narozené) v Jezernici, a pro děti (narozené teprve nedávno)
v Podhoří, vyslovil myšlenku, že od Boha prázdniny nemáme nikdy. Nebo
bychom mít neměli. A byly všem zadány úkoly na prázdniny. Jsou to převážně
úkoly takové, aby se posilovalo rodinné společenství a utužovaly se vztahy.
No a právě i náš vztah k Bohu Otci i Synu i Duchu svatému můžeme utužovat
v těchto teplých měsících. Můžeme k tomu využít různá setkání s věřícími lidmi,
anebo také hledat chvíle samoty a ticha.
Pro mě osobně je velkou vzpruhou každoroční putování s cyklopoutníky
po krásách evropské přírody a kultury. Jsem moc vděčný orelské jednotě
v Uherském Brodě za jejich sportovní aktivity a zvláště za tuto. Člověk
se oblékne do cyklistického dresu a vyrazí spolu s dalšími lidmi, všeho druhu
a věku, krájet kilometry v sedle bicyklu. Přitom se sice hodně unavíme,
ale zároveň si psychicky nesmírně odpočineme. Je nás vždycky přes stovku,
a proto se rozdělujeme do malých skupinek, abychom cestou nedělali potíže
motoristům v silniční dopravě. Moje malá skupinka už po léta praktikuje, kromě
zastávek na jídlo a občerstvení, také pravidelné zastávky u různých vesnických
kapliček nebo křížů a tam se pomodlí vždycky jeden desátek růžence nebo třeba

Anděla Páně. Tak máme zajištěný duchovní program kromě ranní mše i během
celého dne. Je to bezva a vždycky už se na to velmi těšíme.
Takový podobný rytmus si můžeme vytvořit každý z nás podle sebe. Jsou
prázdniny a tak děti mají volno od školy a učení. Nemusely by trávit „dvacet
čtyři hodin“ na chytrém mobilu a hrát čas kradoucí hry. Ale i dospělí by se
mohli tu a tam zastavit a udělat si čas pro utužení vztahů v rodině a taky
s Bohem. Přeji vám, abyste našli správný způsob,
jak dobře prožít prázdniny a co nejvíce načerpat.
Aby nás na jejich konci hřál dobrý pocit, že jsme
tento čas od Pána uměli skvěle využít pro to
podstatné a nejdůležitější.
Šťastnou cestu a radostné putování
s Pánem přeje
Padre Pedro

ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.

Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří
So
Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne

17:30
9:30

8:00
8:00
8:00

Bohoslužby

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

14. neděle v mezidobí
Svatí Cyril a Metoděj
14. týden v mezidobí

15:00
17:00
8:00
17:30
17:30

18:00
8:00

9:30

15. neděle v mezidobí
Sv. Benedikt
15. týden v mezidobí

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

Sv. Bonaventura
18:00

8:00

9:30

16. neděle v mezidobí
16. týden v mezidobí

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

18:00
8:00

9:30

Sv. Magdaléna
Sv. Brigita
17. neděle v mezidobí
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Datum
25.7.
27.7.
28.7.

Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří
Po
St
Čt

17:30
16:30
18:00

Bohoslužby
Sv. Jakub
Sv. Gorazd a druhové
17. týden v mezidobí

29. 7. - 6. 8.
DOVOLENÁ OTCE PETRA
V případě potřeby kontaktujte otce děkana z Hranic:
František Dostál – 737 448 225
7.8.
8.8.
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
31.8.
1.9.
2.9.
3.9.

Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So

9:30
17:30

4.9.

Ne

17:30

8:00

17:30

11:00

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

17:00
18:00
17:30

11:00

16:30

19. neděle v mezidobí
Sv. Dominik
Sv. Vavřinec
Sv. Klára
19. týden v mezidobí
20. neděle v mezidobí
Nanebevzetí PM
20. týden v mezidobí

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

17:00
18:00
17:30

11:00

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

17:00
18:00
17:30

11:00

16:30

Sv. Bernard
21. neděle v mezidobí
Panna Marie Královna
Sv. Bartoloměj
21. týden v mezidobí
Sv. Monika
22. neděle v mezidobí
Umučení sv. Jana Křtitele
22. týden v mezidobí

18:00
17:00
8:00

18:00
8:00

9:30

Sv. Řehoř Veliký
23. neděle v mezidobí
(adorace Dolní Újezd)
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SBÍRKY
Sbírky červen:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

5.6.
Církevní školství
2.563,700,-

26.6.
Opravy
1.886,1.100,-

1.300,-

2.200,-

Sbírky červenec/srpen:
24.7. – opravy
21.8. – opravy

SYNODÁLNÍ PROCES
Milí přátelé,
synodální proces je ve fázi, kde je o něm málo slyšet a je málo vidět.
Přesto se stále pomaličku posouvá dopředu. Aktuálně národní synodální tým
ve spolupráci s českými biskupy píše národní syntézu. Je to odpovědná a těžká
práce, proto Vás (stejně jako při psaní diecézní syntézy) velmi prosíme
o modlitbu za toto dílo a vanutí Ducha Svatého. Prosíme i o modlitbu za Národní
synodní setkání, které proběhne 6. 7. na Velehradě. Je to obdoba Diecézního
synodního setkání, kterého se mnozí z Vás zúčastnili. Tohoto setkání se
za Olomouckou arcidiecézi bude účastnit cca 8 lidí. Část tohoto setkání bude
přenášet TV Noe na youtubovém kanálu Cirkev.cz. Budou přenášet: 10:15-11:00
úvod a organizační pokyny, 14:30-16:30 diskuze v plénu: prezentace závěrů
polední práce v diskuzních panelech, 17:00-18:00 mše svatá v bazilice.
za diecézní tým Honza Řezníček

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23.6.2022 oslavila krásné osmdesáté výročí narození naše dlouholetá
farnice, paní Ladislava Petrášová z Tupce. K jejímu významnému životnímu
jubileu přejeme všechno nejlepší, stálé zdraví, spokojenost, radost ze života
a hlavně hojnost Božího požehnání a Božích milostí. Paní Petrášové děkujeme
za mnohaleté obětavé působení v kostelním sboru i při službě kostelu. Vřelé
Pánbůh zaplať.
Farníci z farnosti Dolní Újezd
V červenci poletí hned několik blahopřání
do Podhoří. Požehnaných čtvrtých 20 + 5 oslaví paní
Ludmila Hlavinková, čtvrtých 20 oslaví statný šohaj pan
Václav Kotačka a třetích 15 bude mít paní Lenka
Pchálková. Všem třem vyprošujeme hojnost zdraví,
lásky, rodinné pohody, pevného a stále mladého ducha,
Boží ochranu a přímluvu Panny Marie.
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VYSVĚDČENÍ
Děti s koncem školního roku dostali vysvědčení – ale jak bychom obstáli my
před naším nebeským Učitelem? Jak se snažíme, co by nám dal za známku?

Jméno a příjmení:
Rok narození:
Farnost:

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Předmět

Moje odpověď

Modlitba

Šak já sa modlím.

Zpověď

To počká do příštích vánoc.

Přijímání

Dyž su na mši, tak já du.

Písmo svaté
Návštěvy
nemocných
Předávání víry
mladým

Šak já tu knížku mám.
Jak budu mět chvilku, tak já
dojdu.

Jak to vidí Bůh
Čas od času si na mě
vzpomeneš!
A ty tady ještě budeš?
Ale bez vody a bez jídla
taky nevydržíš!
Nezapomínáš ji otevřít?
Tyto věci je lépe
neodkládat!

Šak sem děcka nechal okřtít.

A neslíbil jsi i něco víc?

Setkávání mimo mši
Pouť
Růženec přede mší
Kostelník
Lektor
Zpěv a varhany
Ministrování
Úklid kostela
Ztišení přede mší
Poslouchání kázání

Já nemám tolik času na
vysedávání.

A na kafe a televizi čas
máš?
Každá mše může být
Já si radši zajedu sám.
poutí!
Kdybys aspoň někdy
Šak já sa někde přidám.
přišel včas!
Já Ti věřím, všechno se dá
On to někdo nachystá.
naučit!
To já nemožu, já koktám, a tam
Ale ve škole si se naučil
je moc lidí, co dyž to spletu.
číst!
Já zpívám špatně a kazil bych to. Ale já Tě slyšel!
To sem chodil, dyž sem byl
Ale syny a vnuky to
malej.
naučit můžeš!
Na to já už nemám čas.
Ale doma si přece uklidíš!
Přišel jsi řešit akční ceny
Šak eště necinklo, tak co.
anebo si povídat se mnou?
Hned jak dočtu časopis, tak já
A není náhodou kázání
poslouchám.
důležitější než časopis?

Účast na bohoslužbách: hodiny omluvené ………/hodiny neomluvené …………
Prospěl s vyznamenáním / Prospěl / Neprospěl
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VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ
Pro všechny zájemce jsme připravili velkou letní soutěž o hodnotné ceny.
V Jezernici a Podhoří jsme rozdali seznamy úkolů k plnění. Může se přidat
každý. Do neděle 28.8. je třeba splnit co nejvíce bodů ze seznamu. Ten pak
podepsaný a vyplněný odevzdat. V neděli 4.9. vyhlásíme vítěze. Zkusme se
vrátit do dětství a užívat si i maličkostí 

Zúčastnit se tábora
Jít na koupališteˇ

ˇ
Prázdniny u babicky
Sklouznout se po tobogánu

Upéct vlastní pizzu

Brodit se potokem

ˇ
Pozorovat motýla, ˇ
cmeláka, mravence, vcelu,…
ˇ na ohni
Péct burty

Usporádat
vodní bitvu
ˇ
Poustet
lodicky
ˇ
ˇ

Jít ke studánce pro vodu
Vylézt na rozhlednu

Jít na boso travou

°
Sbírat boruvky

Spát ve stanu

ˇ pro skrítky
ˇ
Postavit v lese domecek
ˇ s ovocem
Upéct kolác

ˇˇ si piknik v prírode
ˇ
ˇ
Udelat

Poslat pohled z výletu

Navštívit hrad, zámek

Zajít na mši do kostela
Postavit hrad z písku

Navštívit pouť

Uvar
ˇ marmeládu
Udelat
ˇ si domácí zmrzlinu
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ÚKOL NA PRÁZDNINY
Na mších v Jezernici a v Podhoří, které byly pro děti, zaznělo zamyšlení:
„Náš život je jeden velký mišmaš, chaos, jsme pohlceni mnoha věcmi. Je
potřeba se nad sebou samým zamyslet a utřídit si je, vybrat si ty podstatné,
důležité. Ale i nad těmi důležitými se máme zamýšlet a řadit si je podle
důležitosti.“ Zkusme si sami pro sebe sepsat, co je v našich životech to důležité a
co klademe nejvýše.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc červenec

Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují
kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost
pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí
a odpovědností.
Národní úmysl: Modleme se, aby české předsednictví
Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho
kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
Měsíc srpen:
Úmysl papeže: Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasaženi
hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování
svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl: Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty
za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

Kdy

Kde

10.-24.7.

Lou

Pod
13.7., 13.8.
Hranice
15.7.
Přísně tajné
17.-26.7.
23.,24.7. DoÚ,Jez,Lou,Pod
Jez
27.7.
29.7.-6.8.
Hradec Králové
9.-14.8.
27.,28.8. DoÚ,Jez,Lou,Pod
Triangl
28.8.
ČR
1.9.

V kolik

O co půjde

Mše svaté budou probíhat venku
z důvodu elektroinstalace
18:00
Večeřadlo – mariánské modlitby
21:00
Letní kino: ENCANTO
Farní tábor: LOUPEŽ STOLETÍ
Po mši
Žehnání dopravních prostředků
18:00
Kafeteze – společenství seniorů
DOVOLENÁ otce Petra
Celostátní setkání mládeže
Při mši
Žehnání školákům
18:00
Redakce farního časopisu
HOLA HOLA, ŠKOLA VOLÁ
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LETNÍ KINO
Charita Hranice zve všechny vedoucí skupinek, koledníčky, jejich rodiče
a kamarády na promítání animovaného rodinného filmu: ENCANTO v pátek
15.7. ve 21 hodin do Letního kina v Hranicích. Vstupné je 50,-.
Těšíme se na vás!!!
Charita Hranice

KONEC PLATNOSTI BANKOVEK
K 30. 6. 2022 končí platnost bankovek 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč
s tenkým stříbřitým proužkem. Pokud nevíte co s takovými bankovkami, můžete
je hodit do kostela do košíčku, my si s nimi poradíme. 
Starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu,
nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku,
který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných
bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory
bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové
na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní
straně bankovky a některé další ochranné prvky.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Sedí takhle Roubíček a Kohn na lavičce v Římě, před nimi chrám sv. Petra
a kolem zrovna jede papež v papamobilu, třicet policejních motorek před ním,
třicet za ním. „No viděj to, Kohn! To je firma! A to začínali s jedním
vypůjčeným oslíkem!“

NOC KOSTELŮ V JEZERNICI
Dne 10. 6. 2022 se farnost Jezernice, spolu s farníky z Trianglu, zapojila
do akce „Noc kostelů“, která se snaží přiblížit farní život. Pro návštěvníky byl
připravený bohatý program, který umožnil „prolézt“ si kostel doslova od sklepa
po půdu. Láďa měl připravenou zasvěcenou přednášku „Zvoňte zvony“, kterou
v mezičase doplnil orchestr mládeže Trianglu, tentokrát pod taktovkou Jiřky.
Ten přednesl tradiční písně liturgického života. Souběžně probíhala v zahradě
kostela ochutnávka vín, kde bylo možné ochutnat mešní vína našeho Pedra
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a porovnat je s víny, která vyrábí vinaři v Hruškách. Velký úspěch slavil také
pokus o pečení hostií, který se sice nepovedl podle představ, ale pobavil tolik
lidí, že by byla škoda jej příští rok znovu nezopakovat. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať už do organizace či úklidu,
který probíhal týden předem, nebo se prostě jen přišli podívat a zasmát se.
Marta a farníci z Jezernice

PRVNÍ NOC KOSTELŮ V DOLNÍM ÚJEZDU
Dne 10.6.2022 proběhla v chrámu Páně svatého Havla v Dolním Újezdu
První Noc kostelů. Svátečně pivoňkami vyzdobený oltář přivítal řadu zájemců.
Kostel byl květinami provoněn typickou kostelní vůní, která řadě lidí připomněla
jejich mládí, případně mužům dobu jejich ministrování. V úvodu proběhla
přednáška o historii kostela a několik písní předvedla malá „scholička“.
V kostele byly vystaveny bohoslužebné oděvy, předměty, ale také historické
kancionály a různé obrázky svatých. Přístupné byly všechny prostory kostela,
sakristie, technická místnost, kůr, půda a také fara. Dva starší pánové si nad
bohoslužebnými předměty vzpomínali na dávné doby svých ministrantských let.
Řada účastníků si se zájmem četla informační panely se sděleními, co znamenají
v liturgii jednotlivé barvy, předměty a jak se v kostele chovat. Jiní obdivovali
vzácné staré ornáty, pluviály a jiné bohoslužebné oděvy. Někteří lidé poprvé
vkročili do míst, kde nikdy nebyli. Obdivovali varhany, prostory půdy, zázemí
kostela a faru. Všechny prostory si návštěvníci zaujatě prohlédli. Nesmírně
chutnaly výborné koláčky a jednohubky. O poslední talíř koláčků byla svedena
pomyslná bitva. Velkou oblibu si získala ochutnávka skvělých mešních vín.
Oficiální ukončení bylo ve 22 hodin, ale spokojení návštěvníci se neradi
rozcházeli až po 23 hodině. V návštěvní knize jsou zapsány pouze kladné ohlasy
 V rámci Noci
kostelů byl také
instalován
dětský
koutek.
Pro
nejmenší děti jsme
jej zřídili proto, aby
se u nás v kostele
cítily dobře, vítány a
jako
doma.
Ať slouží….
Nikola Štěpán
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OSLAVY V PODHOŘÍ
V sobotu 18.6. oslavovalo Podhoří na výletišti 650 let
obce. Oslavy začaly již ve čtvrtek 16.6., kdy při slavnosti
Božího Těla otec Petr vyšel ven a požehnal celé vesnici.
Celou mši doprovodili naši mladí hudebníci na dechové
nástroje.
V sobotu nás kromě bohatého občerstvení a dobré
sousedské pohody čekalo posezení s cimbálovkou, výstava
fotek,
promítání
dobových
nahrávek, perličky z historie,
vystoupení našich mladých
muzikantů, ohňových tanečnic,
atd.
Své brány otevřel i kostel,
kde bylo možné nahlédnout
do kroniky,
poslechnout
si
výklad z historie kostela
a zvonů, ztišit se k modlitbě,
poslechnout si varhany a ti
odvážní
mohli
vystoupat
do věže. Velké poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dílu a
připravili tyto oslavy.
farníci z Podhoří

SPANÍ POD ŠIRÁKEM
V pátek 17. 6. se mládež našeho děkanátu sešla na veřejném ohništi u obce
Rybáře. Hned poté, co jsme společnými silami zapálili oheň, nás čekala polní
mše, která se nesla v příjemném, přátelském duchu a společně jsme vyznali
našemu Pánu chválu a díky. Mnohým z nás za celý den vyhládlo, a tak jsme se
hned po mši pustili do opékání klobás a špekáčků.
Když už všichni uspokojili svůj hlad, nastal čas se rozloučit s dosavadní
zástupkyní mládeže, Kájou, která bude svou funkci letos opouštět. Ještě před
spaním jsme si zahráli noční hru, jež trochu proklepla naše znalosti, a pak už
jsme se po krátké modlitbě rychle vrhli do peřin.
Druhý den ráno nás probudilo vycházející slunce a zpěv ptáků, což nám
hned dodalo dobrou náladu. Nasnídali jsme se, poklidili a pak se plní zážitků,
vydali zpět do našich domovů.
Evička Z.
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