
    
  

 

 
 

Kontakt na správce a redakci: 
fatau@seznam.cz,  tel.: 736 522 840,  www.farnostitriangl.cz 

 

Dolní Újezd 

Jezernice 

Loučka 

Podhoří 

Farní časopis 
Únor 2021 

Drazí přátelé,  

tak a máme tady únor. V polovině tohoto měsíce vstoupíme popeleční 

středou do postní doby a budeme prožívat zase jedno z obvyklých liturgických 

období tak jako vždycky. Ale přitom to „jako vždycky“ může být pro každého 

z nás zase něčím nové či jiné. Tak například někdo se v dřívějších letech snažil 

vydržet čtyřicet dní bez piva nebo slivovice, jindy se zase snažil nevynechat ani 

jednu společnou křížovou cestu v kostele, v jiných letech se snažil číst Bibli 

každý den a tak bychom mohli pokračovat. Vynalézavosti se meze nekladou.  

Měl bych na tuto postní dobu jednu myšlenku. Na ekumenické bohoslužbě 

v Hranicích jsme se před týdnem spolu s ekumenickými sestrami snažili vytvořit 

živý obrazec, živý kruh, který měl symbolizovat svět. Postupnými kroky 

do středu kruhu jsme se přibližovali k paškálu, který samozřejmě symbolizoval 

Krista, ale při tom přibližování jsme se zároveň blížili i mezi sebou navzájem. 

Pointa tohoto živého obrazce je nasnadě. Je-li naše blížení se k Bohu opravdové, 

mělo by být ruku v ruce provázeno i přibližováním se k člověku.  

V kázání jsem při ekumenické bohoslužbě vzpomenul několik postav 

z nedávné historie nebo současnosti napříč křesťanskými církvemi, u kterých 

toto propojení spirituality dvojího přibližování můžeme pozorovat v jejich 

životní zkušenosti a praxi:  

Tereza z indického velkoměsta Kalkaty. Odešla z kláštera, kde pracovala 

jako učitelka pro dívky z bohatých indických rodin a vstoupila do nejistoty 

prachu a špíny a neskutečné bídy ulice, aby byla blíže trpícím lidem a mohla jim 

zasvítit teplem hřejivé Boží lásky. Vzpomenu dále postavu varhaníka a lékaře 

Dr. Alberta Schweitzera. Aby mohl afričanům pomáhat, vracíval se do Evropy 

odehrát šňůru koncertů na varhany v kostelích, za utržené peníze nakoupil, 

co bylo potřebné, a odplul opět do Afriky. Daroval trpícím svůj život. Přiblížil se 

Bohu a zároveň lidem, které tak miloval. Jeho mottem bylo: „jediné, co bude 

důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Potom 

připomenu úžasného muže, našeho současníka, generálního ředitele křesťanské 

mezinárodní solidarity, Dr. Johna Eibnera. Tento muž se neptá, jakého je kdo 

vyznání a navštěvuje různě trpící křesťany ve světě, ale i nekřesťany a přiváží 

pomoc do Arménie sužované novou válkou, Jižního Súdánu, kde pomáhají 

s osvobozováním otroků, do Sýrie zmítané rozbitou infrastrukturou a hladem, 
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do Iráku a všude tam, kde jsou pošlapávána lidská práva. Jeho srdce tepe rytmem 

Kristovy lásky: „cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří 

a sester, mně jste učinili.“ (Mt 25,40). Posledním mužem, kterého jsem v rámci 

ekumenického setkání připomenul, byl bratr Roger a jeho nástupce Alois 

ve francouzské komunitě Taizé. I oni jsou pro nás v dnešní době svědky smíření, 

žitého z evangelia a navzdory různým zvyklostem různých církví a jejich tradic, 

hledají možnosti spolupráce a konkrétní pomoci trpícím a hladovějícím 

a ubohým lidem našeho nespravedlivého a mnohdy lhostejného světa. A to 

i nekřesťanům například v Bangladéši.  

Pro všechny zmíněné osoby je jedno společné: čím více se přiblížili Bohu, 

tím víc se přiblížili člověku. Ďábel je rozkolník, Duch svatý sjednotitel. Pojďme 

přátelé tuto postní dobu, která za chvíli začne, využít ke stejnému pokusu. 

Přibližme se více k Bohu a nechme se překvapit, jak se promění naše vzájemné 

vztahy působením Božího Ducha.  

Přeji vám krásné dny, naplněné Boží přítomností.   Padre Pedro  
 

CO SE DĚJE ANEB CO BUDE – to stejně nikdo neví  
 

I nadále na nedělní bohoslužbě je přítomna pouze rodina, která si zadala 

úmysl mše svaté a přisluhující personál. Stále přijímáme eucharistii na ruku, 

nosíme roušky, desinfikujeme si ruce, dodržujeme rozestupy, atd. 
 

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. 
 

 

 

 

 

  

BLAHOPŘÁNÍ 
 

V Jezernici oslaví krásné půlkulaté 

narozeniny paní Grygarová.  

Přejeme jí pevné zdraví, ochranu 

Panny Marie a Boží požehnání. 

Do Podhoří posíláme  

taky jedno blahopřání. 

 

 

Ptáček letí ke sluníčku, 

zpívá si pěknou písničku, 

že Anička slaví krásný věk,  

pět na druhou plus pět. 

Ať Tě hudba stále baví 

a životem Tě doprovází. 

Když rozezvučíš housličky, 

nechť blažen je svět celičký. 

 TV NOE Radio Proglas internet 

Pondělí – pátek 12:05, 18:00 18:00 

MseOnline.cz sobota 18:00  

neděle 10:30, 18:00 9:00 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

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

1.2. Po 17:30    4. týden v mezidobí 

2.2. Út    18:00 Uvedení Páně do chrámu 

3.2. St   16:30  Sv. Blažej 

4.2. Čt    18:00  

5.2. Pá  17:00   Svatá Agáta 

6.2. So 7:30 8:30   Sv. Pavel Miki a druhové 

7.2. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
5. neděle v mezidobí 
(adorace Dolní Újezd) 

8.2. Po 17:30    5. týden v mezidobí 

10.2. St   16:30  Svatá Scholastika 

11.2. Čt    18:00  

12.2. Pá  17:00    

13.2. So 7:30     

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

15.2. Po 17:30    6. týden v mezidobí 

16.2. Út 17:30     

17.2. St   16:30 18:00 Popeleční středa 

18.2. Čt    18:00  

19.2. Pá  17:00    

20.2. So 7:30     

21.2. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
1. neděle postní 
(adorace Loučka) 

22.2. Po 17:30    Svátek stolce sv. Petra 

24.2. St   16:30   

25.2. Čt    18:00  

26.2. Pá  17:00    

27.2. So 7:30     

28.2. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 
2. neděle postní 

(adorace Podhoří) 
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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 

1.2. Lou 14:30-19:00 Adorační den farnosti 

13.2. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby – každý se 

spojí ze svého domova 

17.2. všude  Popeleční středa – den přísného postu 

21.2. všude Při mši sv. Bude udílen popelec 

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

nějaké příspěvky, pošlete je včas 

4.3. Jez  Adorační den farnosti 

Na spolča a dětskou mši si počkáme po nouzovém stavu   
Klokan přiletí v březnu  

 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

    

 

 

 

 

 

POSTNÍ AKTIVITA 
 

Pozor, pozor! Pomalu, ale jistě se vydáváme na pěší pouť. Naše kroky 

vedou cestou postní doby. A tak, abychom nešli jen tak nalehko, máme tady 

malou, možná někdy trochu těžší postní aktivitu. V časopise najdete přílohu - 

Postní cestička k Bohu. Než ji začneme plnit, je dobré si položit důležitou 

otázku: O čem vlastně postní doba je? Proč se mám postit, dávat více peněz 

do košíčku a více se modlit? Postní doba je čas pro Pána. Čas ztišení, usebrání 

se, zastavení, uvědomit si, kde se nacházím, kam chci směřovat, zamyslet se, zda 

je má cesta shodná s Boží vůlí. Jak zjistím, zda jdu v "Božích" šlépějích? 

Nejlepší je rozhovor přímo s Bohem (tj. MODLITBA). 

Co znamená ten půst a almužna? Nejde jen o peníze a o držení bobříka 

hladovky, chce to jít více do hloubky. Abych měl čas na rozhovor s Pánem 

(modlitbu), potřebuji si na Něj v první řadě udělat čas a vytvořit vhodné 

podmínky. Tedy vše, co nás odvádí od Pána, toho se zříci, od toho se postit, dát 

to stranou. Pro někoho to může být televize, počítač, mobil, aj... A co nás přivádí 

k Pánu? To jsou skutky lásky, které mají mnoho podob (pomoc druhému, úsměv, 

pohlazení, povzbuzení, dobré slovo...). 

Je sice zákaz vycházení, ale putovat s Ježíšem můžeme. Máme před sebou 

celou postní dobu, proto nebojme se a vydejme se na cestu. Bude to náročné, ale 

bude to stát zato. PS: Ostrouhejte si pastelky, budou se hodit   

Kde Kdy 
Dolní Újezd pátek 18:00 
Jezernice pátek 16:30 
Loučka středa 15:50, pátek 15:00 
Podhoří neděle 10:30, čtvrtek po mši sv. 
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POPELEC V KORONAVIROVÉ DOBĚ 
 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala doporučení o 

udělování popelce v době pandemie. Kněz se po požehnání popela a 

pokropení svěcenou vodou obrátí ke shromáždění a vysloví formuli 

uvedenou v římském misálu: „Obraťte se a věřte v evangelium“ anebo 

„Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“. 

Samotný obřad popelce má probíhat za obvyklých hygienických opatření 

(rouška a vydezinfik. ruce). Kněz však neopakuje uvedená slova u každého, kdo 

přistoupí, nýbrž mlčky nechá spočinout popel na hlavy účastníků kajícího ritu.  
 

SBÍRKY 
 

V této době, kdy je těžké se v kostelích scházet a přispívat do sbírek, nebo 

když nestihnete přispět do kasičky v kostele, nabízíme možnost přispívat na farní 

účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku 

buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce 

uvádějte „Košíček“ – Pán Bůh zaplať za každý dar. 
 

Dolní Újezd   218263196/0300 

Jezernice 219856057/0300 

Loučka 274705331/0300 

Podhoří 274706027/0300 
 

V měsíci únoru proběhne 21.2. sbírka na svatopetrský haléř, sbírka 

na opravy bude 28.2. Výsledky tříkrálové sbírky do zasedání redakce nebyly 

známy, snad tedy v dalším čísle  
 

 

DODATEČNÉ PODĚKOVÁNÍ DO DOLNÍHO ÚJEZDA 

Ze začátku roku 2020 se rozhodli lidé, co chodí uklízet kostel, že by bylo 
maximálně nutné pořídit nové podsedáky do kostelních lavic a také nový koberec. 
Po dohodě s otcem Pavlem Bilinskim, který to schválil, jsme se rozhodli oslovit lidi, 
kteří by byli ochotni přispět na tuto akci. Ochota byla veliká a lidé úžasní. Odhadní 
cena byla 50 000 Kč. Bylo potřeba sehnat materiál a švadlenku. Všichni dali hlavy 
dohromady a někdo sháněl materiál, jiný švadlenu, jiný finance. Nakonec 
se podařilo sehnat 2 větší sponzory (10 000 a 25 000), drobní dárci přispěli 67 874, 
a vybralo se 102 874. 

Všechny peníze byly převedeny otcem Pavlem na účet. Pořídily se podsedáky 
do celého kostela i na kůr, nový koberec a nechaly se u čalouníka 
opravit stolce u oltáře. Celkem náklady činily 61 426. Všechno 
bylo placeno otcem Pavlem z účtu. Z vybraných peněz zůstává 
cca 40 000. Záleží, na čem se ještě domluví. 

Všem, kteří se na této nemalé akci podíleli, ať již finančním 
přispěním nebo jakoukoliv prací, patří velký dík a Pán Bůh zaplať. 
V neposlední řadě také Obecnímu úřadu, který pomohl likvidovat 
odpad.        Sdružení zástupců aktivních složek  
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ZAKÁZANÝ BŮH 
 

Česká televize začala od 7.1.2021 vysílat dokumentární seriál s názvem 
"Zakázaný Bůh." Tento nový cyklus připravilo brněnské studio České televize 
a na ČT2 je vysílán vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin. Cyklus "Zakázaný Bůh" 
přináší  třináct příběhů, které dokumentují dějiny střetu katolické církve 
s komunistickým režimem v Československu v letech 1945-1989.  

Tvůrci mapují období, kdy se komunistický režim postupně 
vypořádává nejen s kněžími, ale i katolickými intelektuály, 
řeholníky a řádovými sestrami.  

Diváci si mohou připomenout nejen takové morální 
autority katolické církve, jako byl kardinál Josef Beran, který 
zemřel v nedobrovolném exilu ve Vatikánu, ale i postavy 
problematické, jako byl politik a kněz Josef Plojhar nebo 
biskup Josef Vrana, představitel Pacem in terris.  
 Tento dokument vřele doporučuji, pokud váháte, snad Vás přesvědčí 
hodnocení na CSFD (www.csfd.cz).   detektiv Jiřka 

 

JITŘENKA HLÁSÍ: POZNEJ DĚKANÁT HRANICE 

aneb Celoroční hra pro rodiny 
 

Každý měsíc bude věnován světci, jehož patrocinium se v našem 

děkanátě nachází. 
Pozvánka k vycházkám do přírody, objevování zajímavých koutů našeho 

kraje a plnění úkolů. Hlavním úkolem je navštívit dané místo a najít ukrytou 
skleničku s obrázky světce nebo zasvěcení kostela či kaple. Děti budou mít 
soutěžní karty, do kterých si obrázky nalepí a splní některý z dalších úkolů. 
Na každý měsíc bude pět úkolů, každá rodina si může vybrat dva ke splnění, 
podle věku a zájmu dítěte. Děti si budou lepit obrázky světců do kartiček 
na každý měsíc. (Kartičky si vytisknou sami, budu rozesílat, nebo si je vyzvednou 
na faře v Hranicích.) Obrázky světců získají na daném místě (někde schované), 
příp. v CPR, ale to musí splnit místo dvou úkolů tři. Cílem hry je to, aby rodiny 
vyjely či chodily na výlety, poznávaly své okolí a přitom se ještě něco 
dozvěděly. Přihlaste se, prosím, na adrese cprhranice(zavináč)ado.cz. Soutěžní 

karty s úkoly na každý měsíc budete dostávat mailem 
nebo je najdete na stránkách www.hranice.dcpr.cz. 

Není  podmínkou splnit všechny etapy. Všechny 
rodiny, které se zapojí, se mohou těšit na závěrečné 

vyhodnocení a malou odměnu.      
Maruška Kaňovská, Jitřenka Hranice 
 

PS: 1. etapa je: sv. Fabián a Šebestián  
(kaple v Kunčicích)  a hledejte  

http://www.csfd.cz/

