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Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení 
Začalo září a začala škola. Tak si říkám, že školu potřebujeme všichni
stále. Já jsem si uvědomil, že mi už dávno ujel vlak a asi ho nikdy nepředběhnu,
ale alespoň se chci pokusit zkrátit ten jeho náskok. Totiž v oblasti digitální
gramotnosti. Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by byl ochoten se se
mnou pravidelně scházet a vyučovat práci s počítačovými a mobilními
aplikacemi, budu moc vděčný. Sám si s tím nedokážu poradit. Některé věci se
člověk naučí sám, ale jsou dovednosti, na které potřebujeme učitele.
učit
Když
chcete začít jezdit autem, bez učitele se neobejdete. Můžete se sami naučit
vyhlášku a dělat si křižovatky nebo testy na internetu. Ale sednout do auta bez
projití autoškolou nelze. Chcete-li
li se třeba naučit hrát na housle, můžete sledovat
hudebníky
íky v televizi nebo na youtube, ale stejně vám nejvíc pomůže živý
houslista, který se na vás dívá a říká vám, co děláte špatně a co by se mohlo
zlepšit. Zatoužíte-li
li zúčastnit se světového setkání mladých s papežem
Františkem v Lisabonu příští rok a rozhodnete-li
li se naučit dobře portugalsky,
aby byl váš pobyt v Portugalsku zajímavější, rovněž se bez znalce jazyka
neobejdete. Za rok se dá naučit hodně. A tak bychom, mohli pokračovat. Chci
jen naznačit, že v mnoha případech a dovednostech jsme na učitelích velmi
ve
závislí. Oni nám totiž pomáhají vyvarovat se chybám anebo omylům, špatným
návykům a také nám pomáhají ušetřit čas, který bychom jinak možná i marně
a beznadějně strávili při studiu a nácviku.
Být křesťanem znamená také být ve škole. Máme se naučit křesťanským
kře
návykům a postojům. Prostě nebýt a nežít v rozporu s tím, co učí církev. Jak
po stránce čistoty víry, tak i po stránce praktického života. Ta naše církev je tou
učitelkou už dvacet století. Je tam obrovské množství výborných učitelů. Stačí
otevřít knihu života oblíbeného světce. Nebo oprášit některý z katechizmů.
Vyšlo jich od konce komunistické totality za posledních třicet let víc než dost.
Vidím, že lidé si dnes nedokážou udělat čas na čtení a zřejmě většinu času tráví
před obrazovkou televize nebo
ebo počítače. To by nemuselo být špatné, kdybychom

dokázali správně rozlišovat brak od něčeho hodnotného. Jasně. Všichni
potřebujeme nějak relaxovat. Ale mohli bychom do svého způsobu odpočinku
zařadit tu a tam i nějaké vzdělávání, třeba v otázkách víry. Alespoň v neděli.
Na společenství na faře chodí minimum lidí z těch, kdo bývají v neděli v kostele.
V nedělním kázání se toho moc říci nedá. Protože čas bohoslužby je omezen
na hodinu a pak se letí zase na další bohoslužby. Tak jak se tedy může běžný
katolík něco více o své víře dovědět? Jsem moc rád, že mnozí z vás, kteří se
nedostanete kvůli nemoci nebo stáří do kostela, sledujete Televizi Noe nebo
posloucháte rádio Proglas. Vy pak máte kontakt nejen s farností, kde žijete, ale
i s celosvětovou církví. A to je moc dobře.
Jsme neustále vystavováni tříbení víry. Při rozhovorech s členy jiných
církví nebo nevěřících členů rodiny, pokřtěných ateistů v práci či ve škole, kteří
mají vůči církvi někdy ostré postoje. Všechna setkání nás tříbí. Ale abychom si
uchovali zdravou víru, která není v rozporu s učením církve, to chce nejen
odvahu jít do střetu, ale také nějaké znalosti. Trochu mě překvapily dva
rozhovory nezávisle na sobě, kdy mi bylo řečeno, že církev až do prvního
koncilu ve 4. století vyznávala reinkarnaci. Řekl jsem, že to jsme se na fakultě
neučili, odkud tuto informaci mají. To se musíte podívat na internet. A tak drazí
přátelé. Z toho mi vyplývá, že čerpat názory z internetu nestačí. Musíme je poté
usměrnit a dát do souladu s učením apoštolů a církve. Ta zmíněná reinkarnace
nebyla nikdy v židovství přítomna. Křesťané vznikají z židovství, ale i z řecké
a římské civilizace. Vždycky však jsou vůči filozofickým a náboženským
názorům velmi opatrní. Nestávalo se běžně, že by ulétali na dobových
výstřelcích filozofie. A když už se to některému učenci nebo biskupovi podařilo,
byl svolán koncil a tam byl jeho názor buď potvrzen a od té doby je součástí naší
ortopraxe anebo byl zamítnut a zastánce toho názoru byl exkomunikován.
Na prvním koncilu v Niceji byla spíše projednávána otázka svaté Trojice.
Tři osoby v jednom božství. Reinkarnace mohla být součástí víry některých
okrajových skupin v rámci řecké kultury. Zdaleka to nemohl nikdo považovat
za součást víry skutečných křesťanů.
Tak vidíte. Jsou to otázky, které by bylo dobré prodiskutovat a prokousat
se materiály na nějakém sezení na faře. Na mši na to prostě, aby to mělo nějaký
větší přínos, nezbývá moc času. Pokud byste měli více otázek v oblasti
křesťanské dogmatiky, můžeme pozvat kolegu, který má farnost nedaleko
a vyučuje na fakultě. Myslím, že by si našel čas.
Přeji vám všem malým i velkým studentům radostný a obohacující nový
školní rok.
Padre Pedro

Katecheta (maje na mysli modlitbu): Kmocháčková, co dělá
babička, nežli jde spát?
Kmocháčková: Vyndá si zuby.
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Z důvodu prodloužení oprav elektroinstalace budou mše svaté v Loučce až od 18.9.

Datum
3.9.

Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří
So
8:00
16:45

Bohoslužby
23. neděle v mezidobí

4.9.

Ne

17:30

18:30

5.9.
8.9.
9.9.
10.9.

Po
Čt
Pá
So

17:30

11.9.

Ne

11:00

12.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

18.9.

Ne

17:30

19.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

25.9.

Ne

17:30

8:00

9:30

26.9.
28.9.

Po
St

17:30
9:30

8:00

16:30

29.9.

Čt

30.9.

Pá

1.10.

So

14:00
Tupec

2.10.

Ne

9:30

18:00

23. týden v mezidobí
Narození Panny Marie

17:00
8:00

18:00
24. neděle v mezidobí

8:00
16:30 - adorace
18:00
17:00

8:00

24. týden v mezidobí
Povýšení svatého kříže
Panna Marie Bolestná
Sv. Ludmila

18:00
8:00

25. neděle v mezidobí
(Adorace Loučka)
25. týden v mezidobí
Sv. Matouš

9:30
16:30
18:00

17:00
8:00

18:00

18:00
17:00
18:00

8:00
17:30

11:00

26. neděle v mezidobí
(Adorace Podhoří)
26. týden v mezidobí
Sv. Václav
Sv. archandělé Michael,
Gabriel, Rafael
Sv. Jeroným
Sv. Terezie od Dítěte
Ježíše
27. neděle v mezidobí
(Adorace Dolní Újezd)
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BLAHOPŘÁNÍ
V Loučce, v době prázdnin a dočasného uzavření
kostela, již oslavilo nebo v září oslaví krásná jubilea
hned několik farníků. A tak přejeme paní Jarmile
Pinčekové k jejím abrahamovinám, paní Ludmile
Ocelkové k 60tinám a paní Růženě Schwarzové
k jejím 80. narozeninám. Všem vyprošujeme Boží
požehnání, zdraví, štěstí, radost a pokoj.
V Loučce oslavili "perlovou svatbu" manželé
Bednářovi, které zde Bůh spojil a stal se jejich štítem.
Kéž jim Bůh požehná i do dalších společných let a víra jim
přináší pokoj a lásku. To ze srdce přejí a za jejich obětavé zapojení do života
ve farnosti děkují farníci.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc září
Úmysl papeže: Modleme se za to, aby v zákonech všech
zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje
nedotknutelnost a důstojnost osoby.
Národní úmysl: Modleme se za místní církve
c
evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu
naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

SBÍRKY
Sbírky červenec, srpen:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

24.7.
Opravy
1.152,5.400,xxx
3.100,-

21.8.
Opravy
6.009,2.400,xxx
3.000,-

Sbírky září:
září
18.9 – opravy
18.9.

NOVÝ ZÁSTUPCE MLÁDEŽE
S novým školním rokem začíná v roli zástupce mládeže za děkanát
Hranice fungovat slečna Eva Zbončáková z Podhoří. Podpořme ji v její snaze
modlitbou a vyprosme jí dostatek tvůrčího elánu, mnoho kreativních lidiček,
posilu Ducha Svatého, sílu v překonávání překážek a co nejméně chybných
kroků a karambolů.
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

Kdy

Kde

V kolik

5.9.

Jez

18:30

Kafeteze – společenství seňorů

10.9.

14:00

Farní den

14:00

Farní den – k poslechu hraje Faťal error

14.9.

DoÚ
Hranice
sokolovna
Jez

16:30

Adorace za mír na Ukrajině

14.9.

Jez

18:00

16.9.

Hranice

17.9.

Helfštýn

17.-18.9.

U nás

21.9.

Jez

18:00

Porada mladých

25.9.

Jez

8:00

Dětská mše

18:00

Redakce farního časopisu

11.9.

25.9.

eSGéčko – společenství střední generace
1. mládežnický pátek – mše, adorace a
17:30
opékání pro mladé z děkanátu
odpoledne Helfštýnské BABÍ LÉTO
Poděkování za úrodu – své výpěstky
Při mši
přineste, během mše svaté budou požehnány

Modlitební triduum matek

konec září
Tupec

1.10.
od října

O co půjde

14:00

Hody – sv. František z Assisi
Ministrantské schůzky

Během měsíce září otec Petr rozdá přihlášky na biřmování – hlaste se 

FARNÍ DEN DOLNÍ ÚJEZD
Farní rada ŘKF Dolní Újezd pořádá a zve na první Farní den, který se
uskuteční 10.9.2022 ve sportovním areálu TJ Sokol Dolní Újezd. Zahájení
ve 14:00, součástí dne bude vystoupení dětské scholy, bohaté občerstvení,
aktivity pro děti, tombola s překvapením.

VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ
Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír
na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže. Učiňme s celou Evropou gesto
solidarity s tak těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat
adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se
k této aktivitě připojit. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je
posilou všem, kterým válka přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění
srdce, aby mohl opět zavládnout mír.
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
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helfštýnské BABÍ LÉTO
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle v soboru 17. září odpoledne
na benefiční akci helfštýnské BABÍ LÉTO. Charita Hranice organizuje pestrý
kulturní program, tentokrát v areálu monumentálního hradu Helfštýn. Výtěžek
akce bude použit na podporu aktivit klientů Denního centra Archa, které
navštěvují dospělí lidé s kombinovaným postižením.
Pro návštěvníky akce na hradě Helfštýn je připraveno hudební vystoupení
cimbálové muziky Kosénka, pěveckého souboru Cantabile a oblíbené kapely
H-Band. Talk show OMG (Oh My God!) na palácovém hradním nádvoří diváky
s humorem a nadhledem provede moderátorka a slamerka Ellen
Makumbirofa. Hosty Talk show OMG budou salesiánský kněz,
biblista a vysokoškolský pedagog Ladislav Heryán, jehož
farností je underground, nekonvenční brněnská femipunková
písničkářka Nikola Mucha a pražská herečka Eva Holubová.
Program helfštýnského BABÍHO LÉTA:
15:00 cimbálová muzika Kosénka
17:00 talk show OMG
16:00 pěvecký soubor Cantabile
18:30 kapela H-Band
Návštěvníci hradu nepřijdou ani o tradiční komentovanou prohlídku,
pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, naše zdravotní sestry vám rády změří
krevní tlak nebo glykémii. Vstupné 150,- a senioři a studenti 80,-.
Radka Andrýsková

NÁRODNÍ SYNTÉZY ZE SYNODÁLNÍHO PROCESU
Milí přátelé,
prázdniny jsou již za námi. Doufáme, že jste si všichni odpočinuli. Jsme
moc rádi, že Vám můžeme poslat odkaz na celorepublikový výstup Synodálního
procesu, který oficiálně vyšel ke konci července. Národní syntéza byla
vytvořena na základě obsahu jednotlivých diecézních syntéz vyváženým
způsobem tak, aby odrážel všechny nejdůležitější aspekty synodality církve.
Poté byl text ještě probírán a připomínkován na Národním synodálním setkání.
Tam opakovaně zaznívalo, že je potřeba v synodálním procesu pokračovat. Také
biskup Nuzík, který je aktuálně pověřený vedením naší diecéze, je jejímu
pokračování nakloněn. Prosíme tedy i Vás o vytrvalost a odvahu v pokračování,
nebo znovuobnovení synodálního procesu ve farnostech. Zároveň jsme rádi, že
víme o mnoha farnostech, nebo společenstvích, kde se tak děje. Chceme také dát
vědět, že diecézní synodální tým bude v průběhu podzimu vytvářet materiály pro
děkanáty a farnosti, které Vám pak dáme k dispozici. Přejeme Vám pěkný
zbytek léta a mnoho Božího požehnání.
Diecézní tým
6

PRAHA MÁ NOVOU BAZILIKU
Papež František povýšil kostel svaté Ludmily na pražském náměstí Míru
na baziliku. Ke slavnostní promulgaci, tedy k vyhlášení, dojde pravděpodobně
na svátek sv. Ludmily 16. září. Čestný titul baziliky se propůjčuje významným
kostelům podle uvážení hlavy římskokatolické církve. Na světě tento titul drží
1861 kostelů, v Česku je jich nově šestnáct. Z toho na Moravě máme 5 bazilik
(Velehrad, Hostýn, Staré Brno, Frýdek, Žďár).

NABÍDKA KURZŮ a akcí V DIECÉZI
Kurz pro varhaníky
Kurz trvá dva roky a skládá se z 20 konzultací po sedmi hodinách každý
měsíc, zpravidla 3. sobotu v měsíci. Vyučuje se v bohaté škále tematických
celků. Přihlašování je do 30.9., kurzovné 3000,-, 1. setkání proběhne 15.10.
Více informací na www.ado.cz nebo na mailu: varhanik@ado.cz
Jak být BOŽÍ SCHOLA
Seminář se odehraje 15. 10. ve Zlíně s užitečnými, praktickými
informacemi, jak pro vedoucí, zpěváky i pro hudebníky ve schole,
společnou katechezí a mší svatou. Přihlášky odevzdávejte do 5.10.,
kurzovné 300,- (v ceně je oběd). Více informací a přihlašování na:
www.bozischola.cz
Kurz Animátor
Kurz je pro mladé od 16 do 24 let. Dvouletý kurz Animátor (vždy pět víkendů
ve školním roce + jeden týden o prázdninách) je pro Tebe nabídkou a pomocí,
jak se naučit „oživovat“ sebe i druhé neboli vést či pomáhat s vedením
společenství mladých ve farnosti. Na společná setkání jsou připravena například
tato témata: sebepoznání, sebepřijetí, komunikace, církev, Bible, hra,
Katechismus katolické církve, metodika vedení společenství, a další. Začíná se
28.-30.10.2022 v Rajnochovicích, více na stránkách: mladez.ado.cz
Arcidiecézní setkání 2022
Kdy? 18. – 19. Listopadu. Kde? Olomouc. Motto? „Maria se vydala na cestu a
spěchala.“ Lk 1,39.
Přesně před 30ti lety, v roce 1992, se uskutečnilo první Arcidiecézní
setkání mládeže na Velehradě. Již 30 let se mladí lidé scházejí, aby společně se
svými pastýři oslavili “den mládeže” a připravili se na Velikonoce. Letos poprvé
bude setkání v jiném termínu. Papež František přesunul dny mládeže na podzim
a nyní tedy budeme slavit konec církevního roku a připravovat se na dobu
adventní. Přijeď i Ty oslavit toto krásné jubilejní výročí 30ti let!
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Tábor LOUPEŽ STOLETÍ - Domašov nad Bystřicí 2022
Letošní rok nám bylo místo
konání opět záhadou, tak nám
nezbylo nic jiného, než odevzdat
veškerou naši důvěru vedoucím
a jet s nimi vlakem do neznáma.
Hned na vstupní bráně nás
překvapil nápis Šmoulice, došlo
nám tedy, že tento tábor strávíme
mezi šmouly. První zádrhel na sebe
ovšem
šem nenechal dlouho čekat. Už
u večeře za námi
ámi přiběhli nešťastní
Kuchař s Mlsounem, že už nejsou
žádné šmorůvky, ať se zajdeme
podívat
ívat za Šmoulou Farmářem, ale
i ten se slzami v očích bědoval nad ztracenými šmorůvkami. Všechny stopy
ukazovaly na čarodějnici Jagagu, ale nikdo nevěděl, kde žije. Děda šmoula nám
prozradil, že jeho starý přítel Šmoula Poustevník,
ustevník, by to vědět měl, varoval nás
však před Gargamelem, který si na šmouly již odpradávna dělá zálusk. Hned
druhého dne, pod velením Taťky Šmouly, jsme se vydali na výpravu
za šmorůvkami. Cestou jsme museli projít přes poušť, temný les, jeskyně,
bažiny,
y, vílí louku, moře a hory. Těsně před koncem nám ale Gargamel ukradl
kus mapy a tak jsme se vydali k němu na zříceninu, na Starou vodu. Sice nám to
zabralo celý den, ale už jsme byli takový kousek od konce, že jsme se prostě
nemohli vzdát. Když jsme se další
lší den pracně vyšplhali k Jagaze, zjistili jsme, že
šmorůvky potřebovala na lektvar krásy, ale ten nezabral a vyhodila je
do kompostu. My jsme tak naposledy museli zatnout zuby a donést z kompostu
semínka, aniž by nás sezobli draví ptáci (vedoucí). Domů jsme
sme odjeli spokojeni,
s
že se nám podařilo navrátit šmoulům šmorůvky, že nám celý tábor
táb nepršelo,
a že vosy popíchaly JENOM půlku tábora .
Evča Z.

Přejeme všem školákům,
kolákům, studentům,
pedagogům i rodičům
úspěšné vykročení
do nového školního
roku a pevné nervy 
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