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Úvodní slovo: 

Drazí farníci, zatím jsem nestačil zpracovat své dojmy z pouti 
do Říma, tak nabízím zatím k zamyšlení katechezi papeže Františka, 
kterou jsme mohli ve středu před bazilikou sv. Petra vyslechnout: 

„Pokračujeme v katechezích o milosrdenství v Písmu svatém. 
Na různých místech je řeč o mocných, o králích, o mužích „vysoko“ 
postavených a také o jejich aroganci a zvůli. Bohatství a moc jsou 
skutečnosti, které mohou být dobré a užitečné pro obecné blaho, pokud 
jsou spravedlivě a s láskou dány do služeb chudých a všech. Avšak 
jsou-li, jak se až příliš často děje, užívány sobecky a zpupně jako 
privilegium, mění se na nástroje zkaženosti a smrti. Tak je tomu 
v epizodě o Nábotově vinici. 

Tento text pojednává o tom, jak Achab, král Izraele, chce 
zakoupit vinici jednoho muže jménem Nábot, protože tato vinice byla 
v sousedství královského paláce. Nábotova odpověď králi je však 
záporná: „Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po předcích!“ 
(1 Král 21,3). 

Král Achab na toto odmítnutí reaguje mrzutostí a hněvem. On, 
mocný král, se cítí uražen, umenšen ve svojí svrchované autoritě 
a zklamán v možnosti uspokojit svou tužbu po majetku. Když jej tak 
skleslého uviděla jeho manželka Jezabel, pohanská královna, která šířila 
modlářské kulty a nechala zabíjet Hospodinovy proroky (srov. 1 Král 
18,4) – nebyla ošklivá, ale zlá! – rozhodne se zasáhnout. Slova, jimiž 
se obrací ke králi, jsou velice příznačná: „Ty ale umíš vládnout 
nad Izraelem! Vstaň, najez se a buď dobré mysli! Já už ti opatřím vinici 
Nábota z Jizreelu!“ (v.7). Klade důraz na královu prestiž a moc, které 
z jejího pohledu byly Nábotovým odmítnutím zpochybněny. Považuje 
tuto moc za absolutní a tím i každé královo přání za rozkaz. Velikán 
svatý Ambrož napsal o této epizodě drobný spis nazvaný Nábot, jehož 
přečtení nám v této postní době bude užitečné. Je velmi krásný, velmi 
konkrétní. 

Ježíš, který tyto věci zmiňuje, nám říká: „Víte, že panovníci 
tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi 



vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, 
ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, 
ať je vaším otrokem“ (Mt 20,25-27). Vytratí-li se dimenze služby, mění 
se moc v aroganci a stává se nadvládou a útlakem. Královna Jezabel 
se bezostyšně rozhodne eliminovat Nábota a svůj plán uskuteční. Pošle 
v králově jménu dopis předním mužům a vznešeným spoluobčanům 
města a nařídí jim, aby pomocí falešných svědků veřejně obvinili 
Nábota z toho, že proklínal Boha a krále, tedy ze zločinu, který se trestá 
smrtí. Když je Nábot zabit, král se může zmocnit jeho vinice. A toto 
není příběh dávných dob, ale dnešní příběh mocných, kteří vykořisťují 
chudé lidi, aby měli více peněz. Je to příběh obchodování s lidmi, 
otrocké práce, chudých lidí, kteří pracují načerno za minimální mzdu, 
aby bohatli ti mocní. Je to příběh zkažených politiků, kteří chtějí stále 
víc a víc a víc! Proto jsem řekl, že bude užitečné, přečteme-li si onu 
knížku svatého Ambrože o Nábotovi, neboť je aktuální. 

K tomu vede výkon pravomoci, která nectí život a postrádá 
spravedlnost a milosrdenství. K tomu vede žízeň moci: stává 
se chamtivostí, jež chce vlastnit všechno. Bůh je však větší než špatnost 
špinavé hry páchané lidmi. Ve svém milosrdenství posílá proroka 
Eliáše, aby pomohl Achabovi k obrácení. Nyní otočíme list. Jak 
pokračuje příběh? Bůh tento zločin vidí a klepe na Achabovo srdce, 
a král, který stane před svým hříchem, pochopí, pokoří se a prosí 
o odpuštění. Jak krásné by bylo, kdyby mocní vykořisťovatelé dneška 
jednali stejně! Pán Achabovo pokání přijímá. Nicméně, nevinný byl 
zabit a spáchaná vina má nevyhnutelné důsledky. Spáchané zlo totiž 
zanechává bolestné stopy a lidské dějiny nesou jejich rány. 

Milosrdenství ukazuje i v tomto případě hlavní cestu, kterou 
je třeba se ubírat. Milosrdenství může hojit zranění a měnit dějiny. 
Otevři své srdce milosrdenství! Božské milosrdenství je silnější než 
lidský hřích. Je silnější, a Achab je toho příkladem! My poznáváme 
jeho moc, když pamatujeme na příchod nevinného Božího Syna, který 
se stal člověkem, aby zničil zlo svým odpuštěním. Ježíš Kristus 
je opravdový král, ale Jeho moc je naprosto jiná. Jeho trůnem je kříž. 
On není králem, který zabíjí, ale naopak dává život. Jde vstříc všem, 
zvláště těm nejslabším, překonává samotu a úděl smrti, ke které vede 
hřích. Ježíš Kristus svým vítězstvím a něhou uvádí hříšníky do prostoru 
milosti a odpuštění. A to je Boží milosrdenství.“ 

Svatý otec František 



Rozpis bohoslužeb  
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslu žby 

28.2. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
3. Neděle postní 

Taize Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
29.2. Po 17:00 Jezernice 3. Týden postní 

2.3. St 
16:30 Loučka 

 18:00 Podhoří 

6.3. Ne 
8:00 Jezernice 

4. Neděle postní 
Taize Podhoří 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

7.3. Po 17:00 Jezernice 4. Týden postní 

9.3. St 
16:30 Loučka 

 18:00 Podhoří 
10.3. Čt 17:00 Jezernice 

 

13.3. Ne 
8:00 Jezernice 

5. Neděle postní 
Taize Jezernice 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

14.3. Po 17:00 Jezernice 5. Týden postní 

16.3. St 
16:30 Loučka 

 18:00 Podhoří 
17.3. Čt 17:00 Jezernice 

 

20.3. Ne 
8:00 Jezernice 

Květná neděle 
Taize Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

21.3. Po 17:00 Jezernice Pondělí svatého týdne 
23.3. St 16:30 Loučka Středa svatého týdne 

24.3. Čt 
17:00 Jezernice 

Zelený čtvrtek 
18:30 Podhoří 

25.3. Pá 
17:00 Jezernice 

Velký pátek 
18:30 Podhoří 

26.3. So 
18:30 Jezernice 

Velikonoční vigilie 
20:30 Podhoří 

27.3. Ne 
8:00 Jezernice 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Taize Podhoří 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

28.3. Po 
8:00 Jezernice 

Pondělí velikonočního oktávu 
9:30 Loučka 

30.3. St 
16:30 Loučka 

Úterý velikonočního oktávu 
18:00 Podhoří 

31.3. Čt 17:00 Jezernice Středa velikonočního oktávu 

3.4. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle velikonoční 
Taize Jezernice 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Žalmy:  
  6.3. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
13.3. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 
20.3. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
27.3. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! 
 
Myšlenky k evangeliím: 
  6.3. Tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije.(Lk 15,24) 
13.3. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní kamenem. (J 8,7) 
20.3. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, 

dříve než budu trpět.(Lk 22,15) 
27.3. Ježíš musel vstát z mrtvých. (J 20,9) 
 

Sbírky: 
Únor 

Farnost Sbírka na opravy Sbírka „Haléř sv. Petra“ 
Jezernice     570 Kč 1 000 Kč 
Loučka 2 400 Kč 1 000 Kč 
Podhoří 1 500 Kč    880 Kč 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Březen 
  6.3. Sbírka na Světové dny mládeže v Krakově 
20.3. Sbírka na opravy 
27.3. Sbírka na kněžský seminář 
 

Statistika církevních obřadů za rok 2015 
Farnost Křest 1. svaté přijímání Svatby Pohřby 

Jezernice 3 0 0 7 
Loučka 1 1 0 4 
Podhoří 2 5 0 2 

 
Křížové cesty v postní době: 
Jez  – pondělí přede mší svatou v 16:30 
Lou – středa 15:45, pátek 15:00 
Pod – před nedělní mší svatou v 10:30 
 
Křížová cesta na Velký pátek: 
Jez  – 16:30 
Pod – 14:00 



Jubilea v březnu: 
Farníci a redakce přejí: 
paní Vlastě Podmolové z Podhoří, která se dožívá 85 let,  
paní Boženě Bednářové z Loučky, která se dožívá 80 let, 
panu Janu Tylichovi, který oslaví 45 let, 
všem vyprošujeme hojnost Božích darů, štěstí, zdraví a Boží požehnání. 
 
Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

  4.3. Pod –12:00 – 17:30 adorační den, v 17:30 společná adorace, 
         ukončeno mší svatou v 18:00 
11.3. Hranice – 19:00 studentská mše, hostem je otec Martin Vévoda 
12.3. Hustopeče nad Bečvou – výjezdní spolčo mládeže – děkanátní 
         setkání mládeže společně s děkanátem Valašské Meziříčí, zahájení 
         8:30 registrací, ukončení 16:15 mší svatou, bohatý program: 
         přednášky, katecheze,… 
13.3. Jez, Lou, Pod – při nedělní mši udělování svátosti nemocných 
13.3. Pod – 15:00 – večeřadlo 
14.3. Jez – 18:00 – Kafeteze pro dospělé 
17.3. Jez – výroční den postavení misijního kříže 
19.3. Jez – 9:30 spolčátko pro děti 
20.3. Jez, Lou, Pod – při mši svaté bude žehnání ratolestí a v obětním  

průvodu se ponesou postní kasičky 
25.3. Pod – 13:00 – modlitební triduum matek 
26.3. Pod – 11:00 – modlitební triduum matek 
27.3. Jez, Lou, Pod – při mši svaté bude probíhat žehnání pokrmů 
27.3. Pod – 18:00 – modlitební triduum matek 
 
Pozvánka na letní tábor 8.7. – 17. 7. 2016, více informací 
na: oborilova.a@seznam.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomazání nemocných 
Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo 

jejichž síly jsou stářím značně oslabeny nebo když je člověk před 
operací. Svátost nemocných může člověk přijímat opakovaně a má jí 
předcházet svátost smíření (zpověď). 
 
Zelený čtvrtek 

Po mši svaté bude probíhat bdění v Getsemanské zahradě. Tento 
čas je vhodné využít modlitbou. 
 
Velký pátek 

Na Velký pátek je půst od masa a půst újmy (to znamená nejíst 
maso a moci se dosyta najíst pouze jednou za den). Postit se mají věřící 
ve věku 14 – 60 let. Věřící mimo toto věkové rozmezí postem vázáni 
nejsou, ale je vhodné se tohoto půstu aktivně zúčastnit (odříct si něco). 
Od půstu může být věřící dispensován (zproštěn) ze zdravotních 
či jiných závažných důvodů. 

Po velkopátečních obřadech zahájíme bdění u Božího hrobu 
společně a poté, dle místních zvyklostí, dle rozepsaných časů budeme 
pokračovat v pátek večer a v sobotu dopoledne. 
 Na velký pátek po obřadech se začíná modlit novéna k Božímu 
milosrdenství. 
 
Slova k zamyšlení 

Mše není místo pro soukromou meditaci, tam přicházíme 
společně naslouchat, společně Boha slavit a prosit. Ale jen v tichosti je 
možno opravdu uslyšet, ukládat s Marií všechna ta slova v srdci. Bůh 
nemluví v hluku, ale v tichu. Musíme pamatovat na oázy ticha 
v bohoslužbě. Musíme učit sebe i lidi, že ticho není nedopatřením 
a poruchou provozu, ale částí osobní vnitřní aktivity. (Neznamená 
to pokyn k zahájení rozhovoru se svými sousedy). Proto využívejme 
všechny příležitosti ke chvílím ticha. Při zpytování svědomí, po výzvě 
"modleme se". Po vyslechnutí kázání, aby dojem z kázání mohl doznít 
a uložit se v mysli. Při podávání sv. přijímání a po něm. Příležitostí 
k tiché modlitbě je dost, využijme toho tedy. 
 
 
Kontakt na redakci: fatau@seznam.cz 


