
   
  
 

 
 
Kontakt na správce a redakci: 

fatau@seznam.cz,  tel.: 736 522 840,  www.farnostitriangl.cz
 

Dolní Újezd 
Jezernice 
Loučka 
Podhoří 

Leen 
2019 Farní časopis 

Listopad 2021 

Drazí přátelé,  
jako děti jsme si hrávali různé hry. Ale trochu jinačí než dnešní děti. 

Mobily jsme tenkrát neměli a tak co nám zbývalo. Museli jsme se hýbat sami, 
když jsme nemohli sledovat pohybující se postavičky na monitorech či displejích 
mobilů či tabletů. Jedna z těch her měla velmi dlouhý název: Cukr, káva, 
limonáda, čaj, rum, bum. Za tímto poněkud zvláštním názvem se skrývala docela 
jednoduchá pohybová hra, kdy jeden piká otočen od ostatních tak
a oni mezitím běží směrem k němu. Když ze sebe rychl
formuli, tak se otočí k ostatním a pokud někoho uvidí, že se poh
zavangloval, tak ho posílá na začátek, na startovací čáru. A hra končí 
v momentě, kdy se k tomuto pikacímu hráči přiblíží někdo tak blízko, že ho 
rukou chytne za rameno. Ten potom piká místo něho.  

Čas dušiček je tady. A my budeme opět procházet s modlitbou za zemřelé 
naše hřbitovy. Přitom třeba mnohé z nás napadne myšlenka: kolikpak času mi tu 
na zemi ještě zbývá? Také my hrajeme v tomto světě velkolepou hru:
limonáda, čaj, rum, bum. A při každém ohlédnutí zjišťujeme, že náš mandát, 
který jsme na počátku dostali docela dlouhý, se nenápadně zkracuje
jako by se nechumelilo. Uměním života ovšem je si to umět všimnout a přiznat a 
hledat správný způsob života. Ten čas, který máme, měli také ti, na které 
vzpomínáme, a také jim to připadalo, že to nenápadně, ale rychle uběhlo a pak je 
někdo chytil za ruku a byl konec hry a předávali štafetu dalším, třeba nám. A my 
to stejně tak budeme dělat za nějaký čas.  

Čas dušiček nám pomáhá si alespoň jednou za rok toto uvědomit. Ale ne 
tak, abychom se děsili z blížícího se konce. Ale abychom ještě lépe ten čas, který 

tu máme od Pána jako dar, mohli co nejlépe využít. 
Podívejme se na světce, jejichž slavno
hned prvního listopadu. V životě nezáleží na jeho délce, 
vždyť mnozí z nich zemřeli velmi mladí. V životě 
záleží na tom, čím jsme ho naplnili. Jestli pravými 
hodnotami nebo naprostými blbostmi. A když trochu 

málo pronikneme do tajemství život
zjišťujeme, že tou nejvyšší hodnotou je Láska k Bohu 

a láska k lidem.     

www.farnostitriangl.cz 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

31.10. Ne 9:30  17:30 11:00 31. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 

1.11. Po 17:30   18:30 Slavnost Všech svatých 

2.11. Út  17:30 16:30  Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

4.11. Čt    18:00 Sv. Karel Boromejský 
5.11. Pá  17:00   

31. týden v mezidobí 
6.11. So  7:30   

7.11. Ne 17:30 8:00 *9:30 11:00 
32. neděle v mezidobí 

*Pouť ke cti sv. Karla B. 
(adorace Dolní Újezd) 

8.11. Po 17:30    32. týden v mezidobí 
10.11. St   16:30  Sv. Lev Veliký 
11.11. Čt    18:00 Sv. Martin 
12.11. Pá  17:00   Sv. Josafat 
13.11. So 7:30    Sv. Anežka Česká 

14.11. Ne 17:30 *8:00 9:30 11:00 
33. neděle v mezidobí 

*Pouť ke cti sv. Martina 
(adorace Jezernice) 

15.11. Po 17:30    33. týden v mezidobí 
17.11. St   16:30  Sv. Alžběta Uherská 
18.11. Čt    18:00 

 19.11. Pá  17:00   
20.11. So 7:30    

21.11. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 Slavnost Ježíše Krista Krále 
(adorace Loučka) 

22.11. Po 17:30    Sv. Cecílie 
24.11. St   16:30  Sv. Ondřej Dung-Lac 
25.11. Čt    18:00 

 26.11. Pá  17:00   
27.11. So 7:30    

28.11. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 1. neděle adventní 
(adorace Podhoří) 



 

Farní účty:
 

Dolní Újezd
Jezernice 
Loučka 
Podhoří 
 

SBÍRKY 
 

Máme možnost přispívat na farní účty. 
Můžete posílat nějakou tu korunku buď 
hromadně, nebo častěji po menších obnosech. 
Do zprávy pro příjemce uvádějte „DAR PRO 
FARNOST“ – Pán Bůh zaplať za každý dar. 
 
 

Sbírky v říjnu:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COVIDOVÉ OPATŘENÍ 
 

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají 
ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět platí povinnost nosit 
respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby 
vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti. Osoby 
přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně,
doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu 
zpěvu. Jakmile službu ukončí, opět respirátor nasadí. 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Tak už to v našem chrámu chodí, každé ráno, krásné ráno, 
nese se tou kostelní lodí, nevídáno, neslýcháno, 
že někdo narozeniny slaví, nezapřeno, neututláno,  
popřejme mu štěstí zdraví, přispěcháno, potřepáno. 

 

A kdopak že to je tentokrát? Z celého 
století si odkrajuje právě ¼ naše milá 
a usměvavá Anežka Obořilová. Celá schola, 
mládežníci, ale i podhorská farnost jí vyprošuje 
hojnost Božího požehnání, ochranu Panny 
Marie, velkou náruč darů Ducha svatého a plno 
sil a úsměvů nejen do aktivit, které s mládežníky 
tvoří.  

Farnost Na opravy 
17.10. 

Na misie 
24.10. 

Dolní Újezd 4.024,- 3.655,- 
Jezernice 2.850,- 1.600,- 
Loučka 4.000,- 1.270,- 
Podhoří 2.450,- 1.700,- 

Sbírky v 
21.11.
28.11.
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Farní účty: 

Dolní Újezd 218263196/0300 
 219856057/0300 

 274705331/0300 
 274706027/0300 

platnost opatření, která se týkají 
ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět platí povinnost nosit 

jsou přítomny alespoň 2 osoby 
o členy domácnosti. Osoby 

í, přímluvy, modlitby a podobně, žalmisté a zpěváci 
doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu čtení nebo 

Sbírky v listopadu: 
21.11. Na opravy 
28.11. Na charitu 



 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 (DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 
31.10. Jez-Pod 14:00 Drakiáda – na kopci nad Bořím (mezi 

Milenovem) – draky, špekáčky a pečivo s sebou
3.11. Jez 17:30 Porada TRIANGLU - mládežníci
7.11. Pod 11:00 Dětská mše svatá 
7.11. Uhřínov 15:00 Pobožnost ke svatému Karlu Boromejskému

12.11. Jez 18:30 Kafeteze – společenství seniorů
13.11. Pod ??? Večeřadlo – mariánské modlitby
14.11. Lou 9:30 Dětská mše svatá 
14.11. DoÚ 19:00 Koncert klasické hudby 
20.11. Všechovice  Děkanátní setkání mládeže
21.11. DÚ,Je,Lo,Po Po mši Volba do pastoračních a ekonomických
24.11. Jez 18:00 Červená středa 
24.11. Jez 18:00 Redakce farního časopisu –

příspěvky, pošlete je včas 
28.11. Všude Při mši Žehnání adventních věnců 

 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ 
 

Farnosti Datum Čas 
Dolní Újezd 1.11.  17:00 
Jezernice 6.11. Po ranní mši 
Loučka 2.11. 16:00 
Podhoří 7.11. Po mši  

 

Odpustky pro duše v očistci 
 

Pro věřící katolíky je dušičkové období také časem získávání odpustků 
pro duše v očistci. Neznamená to odpuštění hříchů, ale pomoc se 
jejich následků. Jak učí církev, lze tak prospívat lidem, kteří si tyto „dluhy“ 
odnesli za hranici smrti. Odpustky může získat křesťan, který je ve stavu milosti 
posvěcující, tedy bez těžkého hříchu, a zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný 
úmysl tyto odpustky získat a vykonání úkonů v určené době a předepsaným 
způsobem. Vždy je zapotřebí svátost smíření, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce a během prvních dvou listopadových dnů pak 
při návštěvě kostela modlitba Otče náš a vyznání víry. Po
pak může tuto čtvrtou podmínku nahradit modlitba za zemřelé při návštěvě 
hřbitova. 
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NOVINKY Z JITŘENKY 
 

 „Poznej svůj děkanát“ – Desátá etapa nás zavedla ke kapličce v Tupci (část 
obce Veselíčko) za svatým Františkem. Místo jedenácté etapy, které budeme 
objevovat v měsíci listopadu v hranickém děkanátu, se dozvíme na našich 
internetových stránkách v záložce AKCE (nebo přímo na stránkách Centra 
pro rodinu Jitřenka). 
 

Slavíme rok rodiny Amoris Laetitia  
 

Od 19. března 2021 prožíváme Rok rodiny 
s papežem Františkem. Postupně vychází k tomuto 
tématu 10 krátkých videí se zamyšlením papeže Františka nad rodinným životem 
+ svědectví rodin z různých částí světa. Zatím z 10 vyšlo 7 videí, ke každému 
videu je videopozvánka biskupa Josefa Nuzíka a krátký průvodce. Videa mohou 
být inspirací pro rodiny i program pro společenství rodin. Všechny informace 
a odkazy k videím najdete na stránkách centra nebo přímo na odkazu: 
https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ 
 

Beseda pro rodiče: Radosti a strasti dospívání  
 

Zveme všechny rodiče na besedu s Ing. Pavlem Mečkovským, M.A., 
na téma: Radosti a strasti dospívání. Beseda se bude konat v Městské knihovně 
Hranice ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 17.30. Cena je 100 Kč. Přihlášky, 
prosím, pošlete na náš e-mail do úterý 2. listopadu 2021. 
 

Čas pro tebe  
 

Zveme všechny ženy, aby si udělaly čas pro sebe a přišly na cyklus 
podvečerů, kde si každá z vás můžete vytvořit něco hezkého, něco se dozvědět, 
odpočinout si a načerpat ve společenství dalších žen. 

První setkání bude v pondělí 8. listopadu 2021 od 16 hod. na faře 
v Hranicích, kde se můžete naučit pod vedením maminky Lidušky, jak si uplést 
šálu či dětskou deku z měkké hřejivé příze. 
 Setkání bude trvat asi dvě hodiny, tedy do 18 hod. 
 Prosíme o přihlášení na náš e-mail: cprhranice(zavináč)ado.cz, abyste mohly 

obdržet bližší informace k setkání (kde a jakou koupit přízi apod.). 
 Setkání Čas pro tebe se bude konat každý měsíc. 
 Příště se můžete pravděpodobně těšit na výrobu domácí kosmetiky. 

 

Lucerničková vycházka za sv. Martinem  
 

V úterý 9. listopadu půjdeme na tradiční Lucerničkovou vycházku 
za sv. Martinem. Sraz před farou v Hranicích je v 16.45. Přineste si s sebou 
prosím lucerničky. 



 

Den s Carcassonne  
 

Jste fandové hry Carcassonne, nebo naopak jste ještě neměli příležitost 
si tuhle skvělou hru vyzkoušet? Ve středu 17. listopadu 2021
v Drahotuších uskuteční od 9 hodin Den s Carcassonne. Akce začíná v 9 hodin 
a předpokládaný konec je v 17 hodin, avšak můžete přijít kdykoliv v tomhle čase 
a nemusíte být přítomní po celou dobu. :) Pokud máte doma hru Carcassonne 
či její rozšíření, prosíme vás, vezměte s sebou. Jídlo si každý zajišťuje sám, 
k dispozici je kuchyně s mikrovlnkou. Každý účastník si odnese upomínkové 
rozšíření: Koníci. Na setkání a hru se s vámi těší i místní kněz o. Michal 
Zahálka. 
 

Duchovní obnova pro ženy s Fany Böhmovou  
 

Zveme všechny ženy na tradiční duchovní obnovu s
Böhmovou, která se bude konat na faře v Drahotuších v sobotu 20. listopadu
od 9 do 16 hodin. Téma je Sedm darů Ducha svatého, Příspěvek
Přihlášky zasílejte na náš e-mail cprhranice(zavináč)ado.cz do 15. 11. 
Pro zájemce bude zajištěn oběd (prosím ozvěte se dopředu, pokud oběd budete 
chtít). V 8 hodin je možné se zúčastnit mše svaté ve farním kostele 
v Drahotuších. Dále zde bude možnost svátost smíření. S sebou si vezměte, 
prosím, vhodnou obuv a sukni (pokud se chcete zapojit do tančení biblických 
tanců). 
 

CO JSME PROŽILI A KDE JSME BYLI
 

Mládež hranického děkanátu pro nás připravila noční vycházku k
propasti.  Sraz byl u kostela na náměstí, poté se pokračovalo 
se k nám připojili další účastníci. Cestou jsme také navštívili sv. Jana, 
poskytl krásný výhled na osvětlené město. U propasti jsme se pomodlili 
a vyrazili do Teplic, kde jsme se osvěžili kyselkou a šli na hranické náměstí. 
Poté jsme se ještě posilnili na faře vnikajícími palačinkami se šlehačkou, které 
pro nás připravil otec děkan. Moc děkujeme a už teď se těšíme
Jiřka 
 

V pátek 15.10. se dobrovolníci a odvážlivci vydali večer k hranické 
propasti. Sešli jsme se na náměstí u kostela v Hranicích a vydali se směrem 
vzhůru (dolů do propasti ) kolem svatého Jana, kde jsme se pokochali 
výhledem na noční Telplice. Každý měl možnost jít v tichosti nebo si povídat 
s ostatními účastníky. Na závěr nás otec Milan pozval na palačinky, sladká 
odměna nakonec. Anežka 

 

Bylo to super, nejlepší byl pramen v Teplicích. Krista 
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Večerní putování k hranické propasti bylo krásné. Ve tmě s pomocí baterek 
si užít večerní oblohu i noční Hranice. Děkuji organizátorům 

 

I přes to, že cestu k propasti už znám, v té tmě jsem si připadala jako 
na úplně novém místě. Z toho večera jsme si všichni určitě odnesli pár nových 
krásných vzpomínek, ale i pocit, že jsme zase o kousek statečnější 

 

Na procházce se mi líbilo, protože jsme šli ve větším počtu. Jen mě bolely 
nohy. Barča 

 

Výlet k propasti byl dech beroucí a převládala klidná atmosféra. Pěkně 
jsme se prošli pod hvězdnou oblohou, popovídali si a pobavili se. Bylo to krásné 
a osvěžující. Dan 

 

Výlet byl skvělý, líbil se mi. Potkala jsem spoustu lidí, které znám 
i neznám. Běta 

 

Výlet jsme absolvovali s 5 letým synovcem, takže jsme se vydali výpravě 
naproti a také z důvodu pozdního příchodu. Pro něj to byla první noční výprava, 
takže byl nadšený. Po cestě nahoru byl opatrný a trochu se bál,
mu otrnulo a už i odbíhal. Nakonec jsme došli do Teplic, kde prohlásil, že už dál 
nejde a tímto náš výlet skončil. Výlet byl super, těšíme se na další akci.

 

Mně se tam nejvíc líbilo, jak jsme tam chodili a byla tam tma. 
       nejmladší účastník Fanda
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Večerní putování k hranické propasti bylo krásné. Ve tmě s pomocí baterek 
si užít večerní oblohu i noční Hranice. Děkuji organizátorům  Laďa 

é tmě jsem si připadala jako 
úplně novém místě. Z toho večera jsme si všichni určitě odnesli pár nových 

krásných vzpomínek, ale i pocit, že jsme zase o kousek statečnější   Evička 

ilo, protože jsme šli ve větším počtu. Jen mě bolely 

Výlet k propasti byl dech beroucí a převládala klidná atmosféra. Pěkně 
jsme se prošli pod hvězdnou oblohou, popovídali si a pobavili se. Bylo to krásné 

jsem spoustu lidí, které znám 

5 letým synovcem, takže jsme se vydali výpravě 
důvodu pozdního příchodu. Pro něj to byla první noční výprava, 

opatrný a trochu se bál, ale po cestě dolů 
už i odbíhal. Nakonec jsme došli do Teplic, kde prohlásil, že už dál 

těšíme se na další akci. Markéta 

a byla tam tma.   
ejmladší účastník Fanda 



 

VOLBA RAD NAŠICH FARNOSTÍ
Během měsíce listopadu budou farníci všech našich farností

pastorační a ekonomické rady. Každý farník určí alespoň dva 
kandidáty, následně se sepíše seznam těch, kteří budou osloveni, 
zda souhlasí s kandidaturou a pak bude vytvořen volební 
lístek, a budou moci proběhnout volby, jejichž termín je 
21.11.2021. Arcibiskupství po každé farnosti vyžaduje, 
aby měla pastorační a ekonomickou radu.  

 

SYNODA 2021-2023 
 

Dne 17.10.2021 jsme byly vyslány (Hašová Jiřina, Hrbáčková Daniela) 
do katedrály sv. Václava v Olomouci, kde se konalo slavnostní zahájení synody. 
Vše začalo mší svatou, kterou celebroval Mons. Arcibiskup Jan Graubner. Poté 
nám synodní rada nastínila, o co půjde a veškeré podklady nám budou zaslány 
na e-mail. V každé farnosti se utvoří malé skupinky a v průběhu měsíců listopad 
– leden se skupinka bude setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech. Předem 
děkujeme všem, kteří se do tohoto zapojí. Bylo by dobré, kdyby modlitba 
za průběh synody (modlitba je součástí tohoto časopisu) se modlila přede mší 
svatou po dobu trvání této synody. 
 

Co je synoda: 
Už od prvních staletí se slovem synoda označují 

církevní shromáždění svolaná na
úrovních. 

 

Cíl synody: 
Cílem není vytvořit další 

mnohastránkové dokumenty, 
které budou ležet v
cílem je dát vyk

probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, navázat vzt
učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled.  
 

Průběh synody: 
Sejdeme se v několika malých skupinkách, v průběhu kterých se 

společně zamýšlet nad předloženými tématy a budeme společně formulovat 
vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, 
bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované 
„syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni 
jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním 
zasedáním biskupské synody v říjnu 2023. 
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NAŠICH FARNOSTÍ 
všech našich farností volit nové 

pastorační a ekonomické rady. Každý farník určí alespoň dva 
kandidáty, následně se sepíše seznam těch, kteří budou osloveni, 

kandidaturou a pak bude vytvořen volební 
, jejichž termín je 

á Jiřina, Hrbáčková Daniela) 
, kde se konalo slavnostní zahájení synody. 

Vše začalo mší svatou, kterou celebroval Mons. Arcibiskup Jan Graubner. Poté 
é podklady nám budou zaslány 

běhu měsíců listopad 
leden se skupinka bude setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech. Předem 

ylo by dobré, kdyby modlitba 
časopisu) se modlila přede mší 

Už od prvních staletí se slovem synoda označují 
církevní shromáždění svolaná na různých 

 
Cílem není vytvořit další 

mnohastránkové dokumenty, 
které budou ležet v knihovně, ale 
cílem je dát vyklíčit snům, 

probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, navázat vztahy, 

v průběhu kterých se budeme 
společně formulovat 

vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, 
bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované 

řemýšlení a diskuzi na úrovni 
jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním 
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Modlitba za průběh synody 
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 

shromážděni ve tvém jménu. 
Provázej nás Ty sám, 
vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem 

svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků. 

Amen. 
 


