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Moji farnici.  
Vite, že vás negde trápim hláškama z portugalštěne nebo španělštěne. Ale 

eště sem vám nigdá nepsal mym rodnym jazekem a tak vás chco letos takto 
pozdravit a veslovit tře krátky přáni.  

Stalo se to gdese toze dávno. Pán Buh oplácal z
hanáka a fčel přeméšlel jak ho probodi. Pak ho napadlo: Ož to 

mám, otrhno klásek z pola a polechtám hanáka pod nosem, 
hanák pčikne a probodi se. Toš Pán Buh nataho

a najednó za sebó osleši: „Nechéte to, to je moje obili!“ Toš nám 
přejo, ať ož sme nebo nésme hanáci, ať nésme takovi skópi.
Jiné hanák šil po Olomóco a dostal žizeň jak sviňa. Toš si to 

zamiřel do jakyhose obchudko gde čtl na véloze, že be tam neco 
k piti muhlo bet. Vlezl do krámo a volá na prodavača: „Jedno K
pane prodavač, ale prosim vás rychle, mám žizeň jak sviňa!“ 
A prodavač na něho vetřeštěl oče a říká mo: „Ale pane, to jste se 
spletl, tady máme kola a šicí stroje.“ A ten hanák na to: „Ve nemáte 
Kolo? Tak jedno Fanto.“ Toš nám všeckém přejo, abesme si 
v přištim roko lepše rozomněle. 

Stréček Křópal se trocho zdržel na pivo a kdež velezl z
rád, že vůbec veskočel na kolo. A jak tak jel z Dobčan do Cholene viděl, že se 

bléži vlak. Toš rači zastavil, abe ho nezrychtoval, gdebe 
vjel na glajze. Ale pře zastaveni se mo nepodařelo 
dopadnót na nohe a spadl přimo na hobo do křikope. 
Šraňke spadle, hanácká střela projela a st
pořáď v křikopě. Přejelo auto a šofér volá na stréčka: 
„Stréčko, je vám neco? Stávéte! A z
„A proč bech stával, deť šraňke só eště dule.“ A toš nám 
přejo do teho dalšího roko, ať nésme zhnili jak ten staré 
Křópal, a gdeš bodem ležet na zádech, ať máme decky 
novó choť stat. Přejo vám všeckém 
a hodně Božiho požehnáni.  

www.farnostitriangl.cz 
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PŘÁNÍ Z KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE 
 

Milí čtenáři, 
nový rok, který právě začíná, bude plný Boží milosti ale i překážek. Staví 

je nám do cesty okolní svět, ale vlastně to děláme i my sami-svými hříchy, které 
nás oddělují jako závory. Není třeba si vymýšlet žádná módní předsevzetí, co 
budeme v roce 2021 dělat jinak. To nejdůležitější je s odvahou a nadšením 
vyrazit na tuhle překážkovou dráhu. Překonávat závory. Odvážně se potýkat se 
svými nedostatky a se vším, co nás od Boha odděluje v našem okolí. Dávat si 
pozor na to, co na našem závodišti oceňuje Bůh, nikoli lidská porota. Velkým 
příkladem nám v tom může být Panna Maria. Nikdy Jí nezáleželo na tom, jak 
vypadá před světem, ale vždycky chtěla plnit jenom Boží vůli. Byla podobně 
blízko Ježíši a jeho oběti. Kéž se nám daří běžet na běžecké dráze, která vede 
k Pánu. Nezaměřujte se úzkostlivě na to, čeho se bojíte, o čem si myslíte, 
že nemůžete zvládnout. Vyběhněte se vší odhodlaností a vervou za Pánem, který 
se o vás na cestě vždycky rád postará. On ví, že dokážete všechno to, k čemu vás 
povolává.         královéhradecký biskup Jan Vokál 

 

CO SE DĚJE ANEB CO BUDE – to stejně nikdo neví  
 

V této době prosíme všechny farníky, aby respektovali vládní nařízení. 
Co se týká počtu osob na bohoslužbách, hlídejte si prosím, který stupeň aktuálně 
platí a jaké jsou možnosti (momentálně 5. stupeň – 10 % kapacity kostela). 
Pro nás to v tuto chvíli znamená, že na nedělní bohoslužbě je přítomna pouze 
rodina, která si zadala úmysl mše svaté a přisluhující personál.  

 
 

BOHOSLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 
 

Během týdne zve Radio Proglas k modlitbě růžence (od pondělí do pátku 
ve 20.00), v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky – a v pátek jsme 
zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
 

Letošní výstava Betlémů u Hašů v Jezernici je prozatím otevřena. 
V případě bližších informací volejte na tel. 776 231 293. 

 TV NOE Radio Proglas ČT 2 internet 
Pondělí – pátek 12:05, 18:00 18:00  

MseOnline.cz sobota 18:00   
neděle 10:30, 18:00 9:00 10:00 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

Datum Den Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

3.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
2. neděle po Naroz. Páně 

(adorace Dolní Újezd) 
4.1. Po 17:30     
5.1. Út  17:00   Vigilie Zjevení Páně 
6.1. St   16:30  Slavnost Zjevení Páně 
7.1. Čt    18:00  
8.1. Pá  17:00    
9.1. So 7:30     

10.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
Křest Páně 

(adorace Jezernice) 
11.1. Po 17:30    1. týden v mezidobí 
13.1. St   16:30   
14.1. Čt    18:00  
15.1. Pá  17:00    
16.1. So 7:30     

17.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
2. neděle v mezidobí 

(adorace Loučka) 
18.1. Po 17:30    PM, Matka jednoty křesť. 
19.1. Út 17:30    2. týden v mezidobí 
20.1. St   16:30   
21.1. Čt    18:00 Sv. Anežka 
22.1. Pá  17:00    
23.1. So 7:30     

24.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
3. neděle v mezidobí 

(adorace Podhoří) 
25.1. Po 17:30    Obrácení sv. Pavla 
27.1. St   16:30  3. týden v mezidobí 
28.1. Čt    18:00 Sv. Tomáš Akvinský 
29.1. Pá  17:00    
30.1. So 7:30     

31.1. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
4. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 



MYŠLENKY K EVANGELIÍM 
 

 1.1. Nalezli Marii a Josefa i děťátko… Když uplynulo osm dní, dali mu
  jméno Ježíš. (Lk 2,16-21) 
 3.1. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,1-
 6.1. Přišli jsme od východu poklonit se králi. (Mt 2,1-12) 
 10.1. Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! (Mk 1,6b
 17.1. Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. (Jan 1,35-42) 
 24.1. Obraťte se a věřte evangeliu. (Mk 1,14-20) 
 31.1. Učil je jako ten, kdo má moc. (Mk 1,21-28)  
 

SBÍRKY 
 

V této době, kdy je těžké se v kostelích scházet a přispívat do sbírek, 
když nestihnete přispět do kasičky v kostele, nabízíme možnost přispívat na
účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku 
buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro
uvádějte „Košíček“ – Pán Bůh zaplať za každý dar. 

Dolní Újezd 218263196/0300 
Jezernice 219856057/0300 
Loučka 274705331/0300 
Podhoří 274706027/0300 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

V Jezernici se hojně slaví, 
Přejeme jim štěstí, zdraví. 
Dvě kulatá výročí, 
oči se vám protočí.  
P. Zábojová A. a p. Suchánek A. v měsíci lednu slaví 
Osm svíček v deseti řadách na dortu mají. 
Další půlkulaté za nimi běží,  
Doběhne je sotva stěží. 
dvacetpět let oslaví, 
snad se s tím nikde netají.  
Po mši k Chytilům si zajděte 
a čtvrtku tam dostanete. 
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Když uplynulo osm dní, dali mu 

-18) 
 

(Mk 1,6b-11) 

kostelích scházet a přispívat do sbírek, nebo 
nabízíme možnost přispívat na farní 

účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku 
Do zprávy pro příjemce 



Hej, hola, do kola:  
v Podhoří by ráda tančila celá hospoda.  
Teď však není čas na blbiny,  
Michal Rode bude slavit své druhé dvacetiny.  
A jsou tu další dva úkazy,  
Kristýna Luptovcová a Matěj Bruss 
půjdou si vyzvednout své občanské průkazy.  
Vyprošujeme jim hojnost zdraví, štěstí, radosti, 
ať nemáte čas vymýšlet jen samé blbosti. 
Dále Boží ochranu a požehnání,  
Panna Maria ať vás chrání, 
pohodu, optimismus a elán,  
pílí ať se podobáte včelám. 
Ty ať vám nikam neuletí, 
jak vanutí větru máte dech, 
rytmus udržujte na bubnech.  
 
 
 

ROČNÍ STATISTIKA 
 

  
 
1. svaté přijímání, biřmování a společné pomazání nemocných neproběhlo

  
 Křty Svatby Pohřby 

Dolní Újezd 6 --- 7 
Jezernice --- 1 4 
Loučka --- --- 5 
Podhoří --- --- 1 
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pomazání nemocných neproběhlo 



 

ORIENTAČNÍ STAV ÚČTŮ KE KONCI ROKU
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

D
oln

í Ú
jezd

 
 Počáteční stav 2020 86.000,- 

Příjmy Sbírky, nájemné, půjčka obce, dary
Výdaje Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 

podsedáky do lavic, nástřik věží, desky, fošny, 
práce ve věži, … 

Zaokr. ke konci 2020 76.000,- 
 

 Jezern
ice 

 Počáteční stav 2020 10.000,- 
Příjmy Sbírky, nájemné, dar obce 
Výdaje Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 

revize hasičských přístrojů, předplatné 
časopisů, poslední splátka kuchyně, …

Zaokr. ke konci 2020 34.000,- 
    L

ou
čk

a
 

 Počáteční stav 2020 8.000,- 
Příjmy Sbírky, nájemné, dary 
Výdaje Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 

daně, splacení půjčky z Podhoří, …
Zaokr. ke konci 2020 55.000,- 

    P
odh

oří
 

 Počáteční stav 2020 90.000,- 
Příjmy Sbírky, nájemné, splacení půjček
Výdaje Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 

daně, … 
Zaokr. ke konci 2020 233.000,- 
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ORIENTAČNÍ STAV ÚČTŮ KE KONCI ROKU 

půjčka obce, dary 
Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 
podsedáky do lavic, nástřik věží, desky, fošny, 

Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 
revize hasičských přístrojů, předplatné 
časopisů, poslední splátka kuchyně, … 

režijní náklady, elektřina, 
Podhoří, … 

Sbírky, nájemné, splacení půjček 
Odváděné sbírky, režijní náklady, elektřina, 
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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 
8.1.   Studentský pátek – pravděpod. online 
13.1. Pod 15:00 Večeřadlo – mariánské modlitby – 

v současné situaci se spojí každý ze svého 
domova 

27.1. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte 
nějaké příspěvky, pošlete je včas 

31.1. všude Při mši Žehnání hromničních svící na začátku mše a 
na konci udílení svatoblažejského požehnání 

Konec 
ledna 

Pod 17:00 Mělo by proběhnout modlitební triduum 
matek, možná se spojíme ze svých domovů? 

1.2. Lou 14:30-19:00 Adorační den farnosti 
Na spolča a dětskou mši si počkáme po nouzovém stavu  že by už v únoru? 

 

PÍŠE MANIKANTHA 
 

Drazí farníci,  
srdečně a vřele vás zdraví Manikanta. Přeji vám šťastný Deepavali. Je mi 

tady dobře. Jsem v 6. ročníku. Učíme se online kvůli coroně. Čísla pořád rostou, 
moc se toho bojíme. 

Od září pro nás naši učitelé zahájili online výuku jednou týdně. Což je 
pro nás dost těžké kvůli internetovému připojení, takže se učím hodně doma 
sám.  Jedny zkoušky jsem dokončil velmi dobře, ale další mě ještě čekají. Paní 
učitelka učí v naší vesnici 7 – 8 žáků. Jednou za týden přijde do vesnice a zadá 
nám úkoly. O prázdninách jsem se zúčastnil svatby mého strýce.  

Ve volném čase hraji lagori a schovku se svoji sestrou. Kvůli koroně nebyl 
táta skoro půl roku v práci, byl doma, teď zase začal chodit do práce. Moje sestra 
Kasturi studuje ve 4. třídě. Doma se učíme společně. 

Srdečně zdraví Manikantha 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
 

Pokladničky v našich vesnicích 4.1. – 24.1.: 
 

Dolní Újezd – v kostele  
Jezernice – v kostele, v obchodě, na obecním úřadě 
Loučka – v obchodě 
Podhoří – v kostele čtvrtek 17-19, neděle 10-13, ostatní dny 17-19 u Obořilů 
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Milí koledníčci a příznivci TKS, zdravím vás po vánočních svátcích. 
Bohužel při současné epidemiologické situaci není možné, aby Tři králové 

vyrazili do ulic a zaklepali u vašich dveří. Klasická tříkrálová koleda byla dne 
22. 12. 2020 na území Arcidiecéze olomoucké zrušena metodickým pokynem 
ředitele Arcidiecézní charity Olomouc. 

Charita ČR připravila ONLINE koledování na webových stránkách 
https://www.trikralovasbirka.cz/, kde jsou způsoby, jakými je možné přispět. 
Prosím, abyste s těmito možnostmi seznámili vaše příbuzné a známé a popřípadě 
jim pomohli, kdyby si nevěděli rady a chtěli nějakým způsobem také přispět. 

Tříkrálový koncert na ČT 1 bude vysílán 10.1. v 18 hodin. 
Možnost přispívání je letos prodloužena od 4. 1. do 24. 1. Zároveň je 

možné přinést peníze i do pokladničky na několika místech v našich obcích. 
Vážíme si vaší štědrosti a přízně. Děkujeme a přejeme štěstí, zdraví, 

dlouhá léta.          Za Charitu Hranice Markéta Klesnilová 
 

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale vzhledem k epidemiologické situaci 
koledníčci ke dveřím vašich domovů v lednu nedorazí. 
Možnosti přispění (1. 1. 2021 – 24. 1. 2021): 
 ONLINE - Charita ČR připravila ONLINE koledování na webových stránkách 

www.trikralovasbirka.cz. 
 

 Do pokladničky na Charitě v Lipníku nad Bečvou, Křížkovského 68  
pondělí 4. ledna - pátek 22. ledna vždy v pracovní dny od 7 do 15 hod. 
Odtud si můžete odnést posvěcenou křídu nebo nálepku na dveře. 
Jsou zde k dispozici i poštovní poukázky. 
 

 Bankovním převodem 
Č. účtu:    66008822/0800 
VS pro Charitu Hranice:  77707007  
 

 Dárcovská DMS na číslo: 87 777 
Můžete poslat také jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru 
 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 
 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 
Aktuální informace o průběhu sbírky a místech, kde budou pokladničky Tříkrálové sbírky 
přístupné naleznete na webových stránkách www.hranice.charita.cz 



CHACHA CHICHI ANEB TROCHA HUMORU
 

Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: 
„Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně tam 
studoval?“ „A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?“

 

Baví se dva malí kluci: „Půjdeš si dneska hrát ven?“ „Ne, musím pomáhat 
tatínkovi s mým úkolem z matematiky.“ 

 

Jeden muž četl ve vlaku knihu. Spolucestující začal rozhovor: 
„Co to čtete?“ „Nový zákon,“ odpověděl tázaný. „No jo, ono jich dneska 
vychází, viďte!“ 

 

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno 
je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. 
Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle na svoji 
manželku: „Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádný 
alkohol a cigarety, krémy s UV filtrem – vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let 
dřív!“ 

 

Maminka poslala Jiříčka, aby něco vyřídil panu faráři. Když odchází, tak 
mu připomíná: „ Jiříčku, až pan farář otevře, tak ho zdvořile pozdrav Pochválen 
buď Pán Ježíš Kristus.“ 

 Jiříček si to celou cestu opakuje, a když přijde k faře, zazvoní. Otevř
ale dveře hospodyně. Jiříček se lekne a v mžiku zapomene, co má říct. Po chvíli 
se vzpamatuje a pozdraví: „Zdrávas královno, matko milosrdenství…“

 

„Nalil jsi už čerstvou vodu do akvária?“ „Ne maminko, rybičky ještě 
nevypily tu starou.“ 

 

Pepíček jde do školy a potká starší paní s nákupem. Hned se nabídne, že jí 
tu těžkou tašku ponese. „Ale chlapče, já to mám hodně daleko.“

„To nevadí, my první hodinu máme písemku.“ 
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CHACHA CHICHI ANEB TROCHA HUMORU 

u se vůbec nechtělo učit: 
Magdeburgu a pilně tam 

studoval?“ „A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?“ 

si dneska hrát ven?“ „Ne, musím pomáhat 

estující začal rozhovor: 
čtete?“ „Nový zákon,“ odpověděl tázaný. „No jo, ono jich dneska 

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno 
takovém ani nesnilo. 

Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle na svoji 
manželku: „Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádný 

vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let 

Maminka poslala Jiříčka, aby něco vyřídil panu faráři. Když odchází, tak 
mu připomíná: „ Jiříčku, až pan farář otevře, tak ho zdvořile pozdrav Pochválen 

faře, zazvoní. Otevře mu 
mžiku zapomene, co má říct. Po chvíli 

se vzpamatuje a pozdraví: „Zdrávas královno, matko milosrdenství…“ 

maminko, rybičky ještě 

nákupem. Hned se nabídne, že jí 
tu těžkou tašku ponese. „Ale chlapče, já to mám hodně daleko.“ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Redakce děkuje za spolupráci v roce 2020, 
za žíznivé čtenáře a odběratele tohoto plátku, 

čtoucí ho kromě Velkého pátku.
Slunce v duši 

a úsměv ať vám sluší,  
šťastný nový rok 

a úspěšný každý krok. 
Slivovicou se každý krop,

to je pro virus hrob, 
protože lepší je být na mši v kostele, 

než se na ni dívat z postele 
 

VAŠE REDAKCE 
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roce 2020,  
odběratele tohoto plátku, 

čtoucí ho kromě Velkého pátku. 

 

 
op, 

kostele,  
postele  


