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Redakce farního časopisu stanovuje uzávěrku dalšího čísla na 26.12.2022 
Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení  

 

 

Konec kalendářního roku. Prosinec. To co každoročně prožíváme v tomto 
období, nad jakými tématy se zamýšlíme, nás samozřejmě ovlivňuje a má nás 
vést k hlubšímu dozrávání a také k nějaké životní praxi. Mám na mysli Advent 
a Vánoce. V Adventu kráčíme jakoby s Josefem a Marií z Galileje do judského 
Betléma. Možná, si cestou povídali ti dva, možná jen tak kráčeli a hloubali 
ve svých myšlenkách a směřovali k cíli. Tak jako my. Kráčíme Adventem 
a přemýšlíme, jaké asi budou letošní Vánoce, co nás ještě čeká a nemine. Cesta 
nám jako jim ubíhá pomalu. A jak se Betlém blíží, tak se atmosféra zhušťuje 
a my víme, že už to brzy propukne. Pro Marii a Josefa to bylo napjaté očekávání, 
v jakém prostředí se asi dítě narodí, jak se podaří někde ubytovat, jak to Josef 
všechno zvládne. Jestli budou mít alespoň střechu nad hlavou, nebo se dítě 
narodí ještě dříve, než tam doputují. Bylo to jistě mnoho otazníků, které Marii 
a Josefovi procházelo hlavou. Na žádnou z těch otázek neměli jasnou odpověď. 
Jediné co měli, bylo zaslíbení, které jim přinesl archanděl Gabriel: „Počneš 
a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Dítě se 
narodí, to je jisté a sám Bůh nám pomůže, 
aby to všechno dobře dopadlo. Ale jak to 
bude přesně, to všechno nevíme.  

Drazí přátelé, ani my nevíme, co 
nás ještě čeká a nemine, a jak to všechno 
bude. Kráčíme do Betléma a věříme, že 
náš Bůh je nám na blízku a ve všech 
starostech našeho života nás neopouští. 
Máme zase novou příležitost se v Betlémě 
zastavit a dívat se na Marii a Josefa 
a na boží dítě, které se má brzy narodit. 
Možná s otázkami, možná bez nich, třeba 
jen tak beze slov, zírat a přemýšlet o Boží 
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pokoře a ponížení, které zakouší pro hříšného člověka ze své veliké 
zamilovanosti a hluboké lásky. Doposud to bylo jen svaté manželství, teď už 
to bude svatá rodina. Veliké a úžasné téma pro teology, ale také dokonalý vzor 
pro nás obyčejné lidi.  

Rodina, kde všichni drží pohromadě a každý tam má své místo. Rodina, 
z níž vyzařuje lidské teplo a otevřená srdce jak pro Boha, tak pro lidi. Rodina, 
která žije nenápadným životem, vznikající v chudobě, v pronásledování, 
v obavách a úzkostech, ale přece svatá a neochvějně důvěřující v Boží 
přítomnost. Vždyť v ní přebývá, dorůstá a zraje Boží syn, Ježíš. Rodina, která 
inspiruje lidi naší planety ve všech světadílech a zemích. Promlouvá k těm, 
co jsou bohatí, i k těm, kdo jsou chudí. Rodina, která zpočátku žije kdesi 
v uprchlickém táboře v Egyptě a pak, zahalena obyčejností jednoduchého, 
prostého života. Nikdo s ní nedělá žádné reportáže do světových deníků, 
nedočtete se o ní ani na internetu, nikdo o ní nenatočil ani malý záznam 
na youtube. Nikdo se o ně nezajímá. Jsou skrytí a nenápadní a přece pro každého 
člověka nepostradatelní….  

Svátek svaté rodiny bude sice až na konci měsíce prosince, ale už teď 
můžeme hledat světlo vycházející hvězdy, která nás k němu 
dovede. Přátelé, křesťanské rodiny se nám rozpadají, naše 
farnosti, které mají být farními rodinami pro všechny žíznící 
a hladovějící, jsou uzavřeny do svého kostelního 
liturgického života a nic jiného nehledají, církev jakoby dnes 
neměla lidem stojícím opodál co nabídnout…  

Proč tomu tak je? Co nám chybí a co nechybělo svaté 
rodině? Pokud se nám podaří začít hledat odpověď, 
s největší pravděpodobností s ní najdeme i smysl Adventu 
a Vánoc.  

Přeji nám všem, abychom byli schopni spatřit hvězdu, která nás tímto 
časem povede.     

Padre Pedro 
 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
 

V hodině fyziky: „Víte děti, jak pomocí vody získáte 
světlo?“ „Stačí umýt okna, paní učitelko.“ 
 
„Kdy už si konečně opravíš tu známku z matematiky?“ ptá 
se maminka syna. „Ale jak to mám udělat, mami, když si 
paní učitelka pořád zamyká svůj notes ve sborovně?“ 
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Sbírky listopad:  
 

 6.11. 
Charita 

13.11. 
Média 

20.11. 
Opravy 

Dolní Újezd 3.085,- 2.860,- 2.905,- 
Jezernice 1.500,- 1.700,- 4.300,- 
Loučka 1.000,- 2.400,- 4.000,- 
Podhoří 1.200,- 1.300,- 2.200,- 
 
Sbírky prosinec: 
18.12. –  opravy 

 BLAHOPŘÁNÍ 
 

Jedna pětka vedle druhé - co to za věk asi bude?  
Je to pětapadesát a my jdeme v Loučce přát 
panu Pavlu Pinčekovi do dalších let hodně zdraví,   
Boží ochranu a požehnání,  
ať nás těší jeho kytarové hraní.  
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Měsíc Prosinec 
Úmysl papeže: Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace 

nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra 
a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní 

úrovni. 
Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních 

bohoslužeb. Modleme se za ty, kteří o Vánocích 
navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout 
radostnou zvěstí.  

Naléhavý úmysl naší diecéze: 

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého 
arcibiskupa a prosíme, veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou 
za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým 
obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je 
k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 

SBÍRKY 
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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 

26./27.11. V kostele Při mši Žehnání adventních věnců 

prosinec V kostele  
Zapisování úmyslů mší svatých 
na 1. pololetí roku 2023 

2.12. Jez 18:00 Ministrantská schůzka 

4.12. Jez 14:00 Zahájení výstavy Betlémů u Hašů č. 119 

7.12. Jez 18:30 KPK - Kafeteze pro každého 

15.12. Pod 19:00 Porada mladých 

16.12. Jez 18:00 Ministrantská schůzka 

18.12. Pod 11:00 Dětská mše 

24.12. Pod 13:30 Otvírání Betléma 

25.12. DoÚ 14:00 Vánoční koncert v kostele 

26.12.   Redakce farního časopisu 

8.1. DoÚ 14:00 Zpívání u jesliček 
 

KAFETEZE PRO KAŽDÉHO - KPK 
 

Po zkušenostech z posledních let, kdy ve společenstvích všech 
věkových kategorií ubývá zájemců, jsem dospěl k závěru, že 

bude rozumnější všechna společenství všech věkových 
kategorií sloučit dohromady a nabídnout je tak všem. Jednak 
tím může vzniknout početnější skupina, která může být 

obohacením názorů a pohledů, za druhé tím můžeme ušetřit čas  a za třetí se 
můžeme někam posunout a prohloubit si své znalosti z oblasti křesťanství. Když 
by se to osvědčilo, a skutečně narostl počet zájemců, tak 
bychom si mohli někdy dovolit pozvat i nějakého hosta 
odborníka i z větší dálky, ať už na přednášku nebo 
na duchovní obnovu. Na tyto kafeteze tedy zvu všechny 
dospělé bez ohledu na věk.  Padre Pedro 

 

VÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 
 

Připravme se na Vánoce! 

Dolní Újezd Jezernice  Loučka Podhoří  
19.12. od 16:45 16.12. od 16:15 14.12. od 16:00 15.12. od 17:15 

V Lipníku nad Bečvou se zpovídá v neděli 18.12. od 14 do 16 hodin 
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VÁNOČNÍ OBNOVY A ŽEHNÁNÍ 
 
 

 Obnova 
manželských 

slibů 

Žehnání 
kadidla, křídy, 

vody, zlata 

Žehnání 
tříkrálovým 
koledníkům 

Tříkrálová sbírka 

DoÚ Ne 1.1. Ne 1.1. --- So 7.1. dopoledne 
Jez Pá 30.12. Pá 6.1. Ne 8.1. ve 13 Ne 8.1. odpoledne 
Lou Ne 8.1. St 4.1. St 4.1. při mši So 7.1. od 13:30 
Pod Čt 29.12. Čt 5.1. Čt 5.1. při mši So 7.1. od 9:00 

 
 

VÝSTAVA BETLÉMŮ V JEZERNICI 
 

Výstava započne žehnáním Betlémů u Hašů v Jezernici č.p. 119 v neděli 
4.12. ve 14 hodin, jste všichni srdečně zváni. Samotná výstava bude probíhat 
o sobotách, nedělích a svátcích od 13:00 do 19:00 (kromě 24.12.). Výstavu bude 
možno shlédnout do 5.2.2023. Pokud by měl někdo zájem v jiný termín, je 
možnost se domluvit s panem Hašou na tel. čísle 776 231 293. K vidění bude 
spousta Betlémů různých velikostí a provedení. Sbírka se každým rokem 
rozrůstá, takže uvidíte i nové, 
zajímavé a originální přírůstky 
v nových výstavních prostorách.              

rodina Hašova 
 

RENOVACE JEZERNICKÉHO 
BETLÉMU 

 

V kostele bude letos po dlouhé 
době k vidění sádrový Betlém. 
Sádrové figurky byly oprýskané a 
mechanicky poškozené. Poškozené části opravila Jiřina Hašová. Velké 
poděkování letí do Bohuslávek Nelči Velešíkové, která se náročného úkolu 
renovace nátěru zhostila výborně. V Betlému si můžete také povšimnout nového 
přírůstku. Poznáte, o jaký se jedná? :-)    J.H. 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V HRANICÍCH 
 

CPR Jitřenka vás zve na Adventní duchovní obnovu s Františkou 
Böhmovou v pátek 2. prosince 2022. Můžete přijít už na mši svatou do kostela 
v Hranicích v 17:30. Po mši svaté a krátké adoraci bude v 19:00 zahájeno 
setkání na faře na téma Dary Ducha svatého jsou i pro mě. Příspěvěk je 
dobrovolný.       Maruška Kaňovská 
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DRUHÁ DĚTSKÁ MŠE 
V DOLNÍM ÚJEZDU 

 

V neděli, dne 13.11.2022, 
proběhla v chrámu Páně svatého 
Havla v pořadí již druhá dětská 
mše nově vzniklé scholičky. 
Děti zpívaly krásně, byly 
ukázněné a pozorné. S nadšením 
odpovídaly na kvízové otázky 
pana faráře Petra Utíkala. Prostě, jednalo se o vydařené vystoupení a i po 
duchovní stránce není co vytknout. Dětem děkujeme a děkujeme i jejich 
rodičům za trpělivost, toleranci a pochopení. Děkujeme také přítomným 
farníkům za aktivní přístup a shovívavost.    Nikola Štěpán 

 

HUBERTSKÁ MŠE V DOLNÍM 
ÚJEZDU 

 

V neděli, dne 30.10.2022, byla 
v chrámu Páně svatého Havla slavena, 
po covidové pauze, v pořadí již 
22. Hubertská mše svatá. Do téměř 

zaplněného chrámu Páně svatého Havla se sjeli myslivci z širokého okolí. 
Hubertskou Vackovu mši svatou Es Dur provedli studenti hry na hornu 
konzervatoře v Brně a JAMU v Brně, pod vedením svého pedagoga, profesora 
Jindřicha Petráše a chrámový sbor chrámu Páně svatého Havla v Dolním 
Újezdu, pod vedením MUDr. Svatavy Štěpánové. Myslivci se ujali prvního 
i druhého čtení, přinášení obětních darů a sami si také dodali přímluvy a prosby, 
zaměřené na přírodu a myslivost. Po mši svaté studenti uspořádali malý koncert 
před kostelem a posléze se všichni vydali do kulturního domu, kde opět 
následovalo krátké vystoupení mladých hornistů a společný oběd. Oběd 
uspořádali členové místního mysliveckého sdružení. Všichni zúčastnění 
se shodli na tom, že se jednalo o velmi vydařený den a už se těší a připravují 
na 23. Hubertskou mši svatou.     Nikola Štěpán  
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 
 

Datum Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

27.11. Ne 17:30 8:00 9:30  
1. neděle v adventní 
(Adorace Podhoří) 

28.11. Po 17:30     
30.11. St   16:30  Sv. Ondřej 
1.12. Čt    18:00  
2.12. Pá  17:00    
3.12. So  18:00  8:00 Sv. František Xaverský 

4.12. Ne 9:30  17:30 11:00 
2. neděle adventní 

(Adorace Dolní Újezd) 
5.12. Po 17:30     
7.12. St   16:30  Vigilie ze slavnosti  
8.12. Čt    18:00 Neposkvrněné početí PM 
9.12. Pá  17:00    

10.12. So 8:00 18:00    

11.12. Ne 9:30  17:30 11:00 
3. neděle adventní 
(Adorace Jezernice) 

12.12. Po 17:30     
14.12. St   16:30  Sv. Jan od Kříže 
15.12. Čt    18:00  
16.12. Pá  17:00    
17.12. So 8:00 18:00    

18.12. Ne 9:30  17:30 11:00 4. neděle adventní 
(Adorace Loučka) 

19.12. Po 17:30     
21.12. St   16:30   
22.12. Čt    18:00  
23.12. Pá  není    
24.12. So 21:00 22:30   Vigilie slavnosti 

25.12. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 Slavnost Narození Páně 
(Adorace Podhoří) 

26.12. Po   9:30 8:00 Sv. Štěpán 
28.12. St 17:30  není  Sv. Mláďátek 
29.12. Čt    18:00 Vigilie svátku 
30.12. Pá  17:00   Svátek Svaté rodiny 
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ADVENTNÍ AKTIVITA 
 

Jezernice – „Adventní orloj“ 
V Jezernici nás čeká adventní orloj, který nám bude ukazovat čas 

do příchodu Krista. Každý dobrý skutek bude ozubené kolečko v orloji. Orloj 
bude umístěn před mariánským oltářem. Ve výsledku bude orloj fungovat jen 
tehdy, když budeme konat dobré skutky.  

 

Podhoří – „Cesta do Betléma“ 
V Podhoří se budeme zamýšlet nad překážkami, které nám v životě 

znesnadňují cestu ke Kristu. Každý týden budeme pracovat na svých 
nedokonalostech a druhým s láskou pomáhat s těmi jejich. Budeme se za to 
modlit, ale konat i konkrétní skutky. Splněním z nás spadne kámen, kterým si 
zpevníme cestu k jesličkám.  

 

Datum Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 
31.12. So 8:00     

1.1. Ne 9:30 8:00 17:30 11:00 Slavnost Matky Boží PM 
(Adorace Dolní Újezd) 

2.1. Po 17:30     
4.1. St   16:30   
5.1. Čt    18:00 Vigilie slavnosti 
6.1. Pá  17:00   Slavnost Zjevení Páně 
7.1. So 8:00   18:00  

8.1. Ne 17:30 8:00 9:30  Svátek Křtu Páně 
(Adorace Jezernice) 

 
Požehnaný adventní čas 

a pokoj a radost z narození Krista 
přeje redakce 

 


