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Zdravím vás přátelé,  

 hlásíme se s redakcí našeho časopisu s novým číslem tentokrát 

už v postní době, která popeleční 

středou odstartovala. Chvilku nám 

to bude asi některým trvat, než si to 

uvědomíme, ale až nám to docvakne, 

tak to bude stát za to. Toto období 

kopíruje Ježíšovu přípravu na poušti. 

On se připravoval na své veřejné 

působení a my se připravujeme na své 

působení rovněž. Máme tento čas 

využít k růstu. Avšak nikoli pomocí 

klobásek a tlačenky do šířky, nýbrž 

jako kořeny stromu – do hloubky. 

Nemá-li strom dobré kořeny, hrozí 

mu, že ho vichřice vyvrátí. Chtějme 

tedy posilovat kořeny.  

 Myslím, že již naznačený směr a téma pro tento rok naprosto stačí. 

Totiž Rok Bible. Písmo svaté je pro nás zdrojem náboženského života. 

Ať vstupuje do našich všedních dnů. Ať nalezneme nějaký prostor a čas, aby 

k nám mohlo více v této postní době promlouvat. Slovo Boží totiž láme skály 

a může měnit k lepšímu naše dosavadní nápady a snahy. Postní doba je tedy 

pro nás opět staronovou výzvou. A záleží pouze na každém z nás, jestli ji 

využije nebo promarní. Tolik z mé strany. Dávám teď slovo našemu 

arcibiskupovi Janovi, aby vám sdělil své impulzy pro tuto postní dobu. 

Pastýřský list sice zazněl na první neděli postní, ale díky jeho otištění v našem 

časopise se k těmto inspirativním myšlenkám můžete vracet každý týden 

po celou postní dobu znova a znova. Neprohloupíte.            Padre Pedro 

  



 Pastýřský list otce arcibiskupa Jana: 

Drazí bratři a sestry,  

 vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto 

dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandera, kněze naší diecéze, který 

právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti 

Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, 

kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana 

slavnostně zapsal do seznamu svatých. Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple 

vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl 

mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému 

rozjímání o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen 

u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho poselství 

velmi prakticky.  

Jan Sarkander a svátost smíření  

 Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti 

smíření, která přináší vnitřní uzdravení a pokoj těm, kteří se pokorně 

a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají Božímu 

milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme postní 

doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší 

přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby 

naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.  

Jan Sarkander a modlitba  

 Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani 

v krutých bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy 

modlitební knihy, dělal to jazykem. Najděme si v postní době více času 

na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly 

a pokoje.  

Jan Sarkander a eucharistie  

 Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když 

jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného 

pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech svatostáncích 

našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus 

v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá 

adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je 

ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý den 

až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si 

na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší doby. 

Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. 

Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. 



Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením 

naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem 

a můžeme počítat se záchranou světa.  

Jan Sarkander a věrnost své církvi  

 Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše 

věrnost církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává 

mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu 

z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je 

Božím darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji 

i řádně spravovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Současný 

styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není tak 

mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě 

přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, 

méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně 

nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. 

I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího 

stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem. Víme, že betonování a asfaltování 

velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá k oteplování 

a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto 

Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. 

Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale 

zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké, sami na jejich 

obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, 

ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup 

ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé 

společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci 

i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc 

v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny 

farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale 

důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž 

jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, 

ale vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel. Drazí přátelé, 

nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný 

způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je 

úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je 

služba další generaci.  

 S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás 

ze srdce žehná  

        arcibiskup Jan  



Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.3. Ne 
8:00 Jezernice 

1. neděle postní 
Modlitba za mír Podhoří 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

2.3. Po 16:30 Loučka 1. týden postní 
4.3. St 17:00 Jezernice  
5.3. Čt 18:00 Podhoří  
6.3. Pá 17:00 Jezernice  
7.3. So 7:30 Loučka 1. sobota k Panně Marii 

8.3. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle postní 
Modlitba za mír Jezernice 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

9.3. Po 17:00 Jezernice 2. týden postní 
11.3. St 16:30 Loučka  
12.3. Čt 18:00 Podhoří  
13.3. Pá 17:00 Jezernice  

15.3. Ne 
8:00 Jezernice 

3. neděle postní 
Modlitba za mír Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

16.3. Po 17:00 Jezernice 3. týden postní 
18.3. St 16:30 Loučka  
19.3. Čt 18:00 Podhoří Slavnost sv. Josefa 
20.3. Pá 17:00 Jezernice  

21. - 25.3.                 OTEC PETR DOVOLENÁ 
21.3. So 17:30 Podhoří Vigilie 4. neděle postní 

22.3. Ne 
15:00 Jezernice 4. neděle postní 

Modlitba za mír Podhoří 16:30 Loučka 
26.3. Čt 18:00 Podhoří 4. týden postní 
27.3. Pá 17:00 Jezernice  

29.3. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle postní 
Modlitba za mír Jezernice 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

30.3. Po 17:00 Jezernice 5. týden postní 
1.4. St 16:30 Loučka  
2.4. Čt 18:00 Podhoří  
3.4. Pá 17:00 Jezernice  
4.4. So 7:30 Podhoří 1. sobota k Panně Marii 

5.4. Ne 
8:00 Jezernice 

Květná neděle 
Modlitba za mír Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Postní doba: 

Již od přelomu šestého a  sedmého století končily Popeleční středou 

všechny masopustní radovánky, aby začala postní doba. Postní doba je 

čtyřicetidenní období usebrání a reflexe (zhodnocení) vlastního života, něco 

jako restart u počítače (znovu zapnutí). Zastavit se, urovnat si myšlenky, 

protřídit si životní hodnoty. Takovým symbolickým a  velmi efektním 

začátkem postní doby se od čtrnáctého století stalo udílení popelce právě 

na Popeleční středu. Již staletí se lidé v tuto středu shromažďují v katedrálách, 

bazilikách i malých vesnických kostelíčcích, aby přijali znamení kříže značené 

popelem na čelo. Přitom uslyší prorocká biblická slova „Pamatuj, že prach jsi 

a v prach se obrátíš“ (Gn 3,19), nebo „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ 

(Mk 1,15). Je to připomenutí lidské reality, dnes tak opomíjené: jednou i  náš 

pozemský život skončí. Co nás čeká? Jakou máme naději? Křesťanství nabízí 

vzkříšeného Krista, Božího Syna, který přišel na zem, aby nás svým utrpením 

a smrtí na kříži zachránil ze začarovaného kruhu bezduchého, materiálního 

života a svým vzkříšením a nanebevstoupením nám ukázal cestu k životnímu 

štěstí, návratu k vlastnímu Já, které nalezneme jen v Bohu, našem stvořiteli. 

Popel je přitom symbolem smrti, poukazujícím na nicotnost života, pokud se 

žije pouze v  rovině materiální. Tento popel se u  nás získává pálením ratolestí 

kočiček, které se v  předchozím roce světily o  Květné neděli, která se slaví 

týden před Velikonocemi. Odvážní věřící si nechají kříž na čele do večerních 

hodin jako způsob vyznání svého křesťanství. Je mnoho způsobů, jak farář 

dělá kříže z popela, jak vtipně znázorňuje obrázek níže. 

 



Postní aktivita 

 

Jezernice a Podhoří: 

V souvislosti s probíhajícím rokem Božího slova, nám tato postní aktivita 

může pomoci uvědomit si důležitost Písma svatého pro hlubší poznání Ježíše 

Krista. (V duchu výroku sv. Jeronýma - neznalost Písma je neznalost Krista.) 

 Po mši svaté si každou postní neděli vezměte vzadu v kostele lístek. 

Každá kartička obsahuje časový údaj týdne, téma a úkol pro celý týden 

a biblický úryvek. Z druhé strany 

kartičky je modlitba. Úkoly jsou 

rozděleny dle věkových kategorií. 

Následující neděli, pokud splníte 

úkol, tak donesete spodní ústřižek 

s biblickým úryvkem do kostela 

(úryvek je pod tlustou čarou). 

V přední části kostela bude 

nachystána kniha, znázorňující Bibli, 

do níž budete lepit ústřižek, který jste 

si odstřihli a přinesli s sebou. 

Začínáme první postní neděli, 

končíme o slavnosti Zmrtvýchvstání 

Páně. Přejeme, ať hlubší poznání 

Ježíše upevní váš vztah s ním.  

 

 

Loučka: 

 Mottem je: „Kříž – znamení lásky“. Kříž je nejdůležitějším 

symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn, byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. Jako se kříž může stát pouze ozdobným předmětem (přívěsek 

na krk, náušnice, bytový doplněk, přívěsek do auta…), tak se věta „nést kříž“ 

může stát jen prázdnou frází. Kdo následuje Ježíše, nevyhledává utrpení, 

ale lásku. Člověk, který se o to snaží, myslí víc na druhé než na sebe a na to, 

co je výhodné pro něj. Sílu ke skutkům a postojům lásky čerpáme u Ježíše, 

protože ten svou smrtí na kříži ukázal, jak Bůh miluje každého člověka. Kříž 

je tedy znamením lásky a cestou života.  

V kostele bude připravena hora Kalvárie a papírové křížky. Po splnění 

úkolu si můžeme křížek zapíchnout do hory Kalvárie. 

 

 

 



Žalmy 

  1.3. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 

  8.3. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 

15.3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

22.3. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

29.3. U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. 

  5.4. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

 

Myšlenky k evangeliím 

  1.3. Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. (Mt 4, 1) 

  8.3. Ježíšova tvář zazářila jako slunce. (Mt 17, 1 – 9) 

15.3. Pramen vody tryskající do života věčného. (Jan 4,5 – 42) 

22.3. Šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. (Jan 9, 1 – 41) 

29.3. Já jsem vzkříšení a život. (Jan 11, 1 – 45)  

  5.4. Co mi dáte, když vám ho zradím? (Mt 26) 

   

Sbírky:   
 

Únor 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oslavy: 

V měsíci březnu oslaví v Jezernici farnice Madla krásné půlkulaté 

narozeniny 30x2+5. Vyprošujeme jí plnou náruč štěstí, zdraví, Božího 

požehnání a ochrany Panny Marie a mnoho šťastných 

kilometrů. 

Gratulace neminou ani paní Alenu Šromovou 

z Podhoří, která slaví 90÷2 + 2x10. Přejeme jí též zdraví, 

štěstí, hojnost Božího požehnání, ochrany Panny Marie 

a dlouhá léta radosti a veselí v kruhu rodiny. 

 

  

Farnost 
Doplnění 

tříkrálové 

sb. 2020 

Na 

opravy 

16.2. 

Haléř 

sv. Petra 

23.2. 

Jezernice 23.500,- 3.600,- 800,- 

Loučka 18.893,- 11.000,- 2.100,- 

Podhoří 14.468,- 2.300,- 1.500,- 

Březen 

15.3. Sbírka na opravy   

22.3. Sbírka na adopci  

         (Misijní hlt/misijní koláč) 



Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 
 

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

1.3. Je, Lo, Po Při mši sv. Udělování popelce 

4.3. Jez 12:00-16:30 Adorační den farnosti zakončený mší sv. v 17 

4.3. Jez 18:00 Porada Trianglu 

5.3. Jez 19:00 eSGéčko 

7.3. Lou 7:30 Mše na 1. sobotu k Panně Marii 

9.3. Jez 18:00 Kafeteze 

13.3. Pod 15:00 Večeřadlo – mariánské modlitby u Švarců č.6 

14.3. Hranice  Děkanátní spolčo pro mládež 

15.3. Jez Po mši sv. Bude následovat průvod k misijnímu kříži, 

kde si připomeneme lidové misie 

15.3. Pod  Dětská mše svatá 

18.3. Jez 18:00 Spolčo triangl 

21.-25.3. DOVOLENÁ OTCE PETRA 

22.3.   

(21.v Pod) 

Je, Lo, Po Při mši sv. Neděle pro adopci – dle zvyklostí farností 

proběhne sbírka na Manikanthu 

27.3. Jez 17:30 Křížová cesta  

27.-29.3. Pod 16:30 Modlitební triduum matek 

29.3. Je, Lo, Po Při mši sv. Pomazání nemocných 

30.3. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte 

nějaké příspěvky, pošlete je včas 

4.4. Pod 7:30 Mše na 1. sobotu k Panně Marii 

4.4. Hranice Celý den Děkanátní setkání mládeže společně 

s děkanátem Valašské Meziříčí 

5.4. Je, Lo, Po Při mši sv. Svěcení ratolestí (kočiček) 
 

Křížové cesty: 

Jez – pátek přede mší svatou v 16:30 

Lou – středa přede mší svatou v 15:50 a pátek v 15:00 

Pod – před nedělní mší svatou v 10:30 – vždy skupina dle rozpisu 
 

Zpovídání: 

 Abychom mohli přijmout svátost pomazání nemocných, máme 

přijmout svátost smíření. Proto na to mysleme a vyhledejme ve všední dny 

otce Petra včas. 

 Otec Pawel Bilinski přijede na velikonoční zpověď v tyto termíny: 

1.4. 16:00 Loučka 
2.4. 17:30 Podhoří 
3.4. 16:30 Jezernice 



Brožurka Malý průvodce postní dobou 

 V kostele je možné si pořídit brožurku Malý průvodce postní dobou. 

Brožurka nabízí na každý den krátké zamyšlení a duchovní impulz. 

 

 

Kasičky postní almužny 

"Kdo se modlí, ať se postí.  

Kdo se postí, ať je milosrdný …“ 

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo 

a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít 

ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen 

v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého 

mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si 

a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní 

almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu 

nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.  

+ Jan Graubner 

  Pokladničky budou přinášeny v obětním průvodu na 2. neděli 

velikonoční (19. 4. 2020) 

 

 

Velikonoční obřady: 

 

Letošní velikonoční triduum slavíme v Loučce.  

 

 Jezernice Loučka Podhoří 

5.4.    Květná neděle 8:00 9:30 11:00 

6.4. 17:00 --- --- 

8.4. --- --- 18:00 

9.4.    Zelený čtvrtek --- 18:00 --- 

10.4.  Velký pátek – křížová cesta 14:00 domluví se 14:00 

10.4.  Velký pátek – obřady --- 18:00 --- 

10. – 11.4.   Bdění u Božího hrobu 19:30 – 12:00 

11.4.  Bílá sobota --- 20:00 --- 

12.4.  Neděle Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:30 11:00 

13.4.  Velikonoční pondělí 8:00 --- 9:00 
 

 



Trocha humoru: aneb jak se šíří informace  

 

 
 

Dicere argentum – tacere aurum.  

(Mluviti stříbro – mlčeti zlato.) 

I to může být pro mnohé z nás návod na postní dobu. 

 


