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Redakce farního časopisu stanovuje uzávěrku dalšího čísla na 23.1.2023 

Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení  
 

 

Bůh nás miluje. Bůh nám věří!  

Žijeme ve světě, který není úplně zdravý. Jsme mnohdy velmi bolestně 

rozděleni. O rozdělení mezi Bohem a člověkem nebo mezi člověkem a člověkem 

píše i Bible. Zmatení jazyků na začátku Bible byla reakce na lidskou pýchu, 

která se začala nadutě vypínat 

vedle Hospodina. Proto zasáhl 

Nejvyšší, aby se lidstvo 

vzpamatovalo a uvědomilo si, že 

lidská dokonalost má své limity, 

a že dokonalý je tu pouze jeden. 

Lidstvo si teda přestalo rozumět 

a muselo vzdát tu hrdou stavbu 

vysoké věže, která snad měla 

symbolizovat rovnost člověka 

s Bohem, neboli vyjadřovat, že člověk je vlastně Bohem a nepotřebuje k tomu 

žádného nějakého dalšího Boha. Ve skutečnosti je opravdu člověk povolán, aby 

se stal ve věčném životě zbožštělým a žil ze svého Boha a ve svém Bohu. 

Ale k tomu nevede cesta pýchy, jak to čteme v Bibli u stavby babylonské věže, 

ale vede k tomu naopak cesta opačná, a to je cesta pokory, kterou nám přišel 

ukázat sám Boží Syn – Ježíš. Vánoce jsou toho nádhernou školou.  

Lidstvo je tedy dnes rozděleno a to mnohým způsobem. Například podle 

řeči: Na světě máme dnes několik tisíc různých jazyků. Některými mluví pouze 

malé komunity nebo kmeny, jinými mluví stamilióny lidí na různých 

kontinentech. Ale neustále probíhá vývoj, který se nedá zastavit. Tak kdysi 

velmi rozšířená latina se proměnila v současné jazyky románských národů 

a latinou se dnes už domluví málokdo. Takže i v tom, v průběhu dějin, můžeme 

spatřovat vývoj a změny, které nastávají a lidé si opět přestávají rozumět. 

Podobnou situaci jako po rozpadu Římské říše, například dnes prožívají arabsky 
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mluvící země. Spisovnou arabštinu nezná každý arab, ale jen ten, kdo se ji naučí 

ve škole. Doma si každý mluví tak, jak mu „zobák narost“ a tudíž se obyčejní 

lidé z Maroka o obyčejných věcech těžko domluví s obyčejnými lidmi z Iráku. 

Vznikly tak z původně jednoho prastarého jazyka různé moderní varianty 

jazyka, které jsou pro západní a východní araby vzájemně jen obtížně nebo málo 

srozumitelné. Toto malé lingvistické zamyšlení zmiňuji jen na dokreslení 

pestrosti a různorodosti lidstva. Kolik je na světě jazyků, náboženství, ras, 

kulturních tradic, technických nápadů, uměleckých skvostů, politických 

a hospodářských zvyků! Ptáme se: Je to tak dobře nebo špatně? Když si 

vzpomeneme na seslání Ducha svatého v Jeruzalémě, zjišťujeme, že Duch svatý 

dal několika apoštolům a dalším lidem schopnost navzájem se domluvit, a to tím 

způsobem, že mluvili jinou neznámou řečí, aby tomu ti parthové, médové, 

elamité, obyvatelé Kyrény, Pontu a Asie … mohli porozumět. Nebylo tomu 

tehdy tak, že by učedníci mluvili „ponašemu“ a ti cizinci by jim působením 

Ducha Božího rozuměli. Duch svatý to tak 

klidně mohl udělat, ale neudělal. 

Jednoduše respektoval odlišnost 

a rozmanitost návštěvníků Jeruzaléma. 

Myslím, že to je dalším velkým 

důkazem toho, že Bůh miluje 

rozmanitost, pestrost, barevnost, bohatost 

odstínů, tvarů, hudby, uměleckých děl, 

paletu v ruce malířově, mnohost všeho 

druhu. Myslím, že nechce, abychom byli 

všichni lidé na celé planetě jako čokoládové figurky Santy Klause na běžícím 

páse v tovární hale, pěkně jedna za druhou, každá stejná. Bůh miluje rozmanitost 

a působí mu obrovskou radost stýkat se se svými tvory kdekoli na této planetě ať 

už jsou červení, černí, žlutí, hnědí nebo bílí. On nás na této maličké planetě učí 

vnímat krásu mnohosti. Aby nás připravil na tu pestrost a mnohost, která 

nekonečně převyšuje, pestrost naší krásné Modré planety či dokonce pestrost 

a nekonečnost vesmíru, která na nás čeká na věčnosti.  

Dříve než nás ale na věčnost vpustí, chce, abychom se naučili na této malé 

Modré planetě navzájem se ctít, snášet v lásce a učit se respektovat jeden 

druhého, umět si vycházet vstříc a navzájem si pomáhat, prostě naučit se žít 

podle Božích zákonů, které vedou k věčnému životu. Do svého života věčného 

si nevpustí nikoho, kdo to nepochopil a kdo by to ničil. Proto jsme tu na tomto 

světě, abychom se naučili milovat. A to nás učí i sám Duch svatý, abychom se 

dokázali sjednocovat, rozuměli si a milovali se, i když jsme rozdílní. Je to jeho 

ovoce. Přestože je na naší planetě pořád tolik válečných konfliktů, přesto nám 
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Bůh věří, že to pochopíme. Poselstvím vánoc je také mimo jiné Boží snaha 

ukázat nám lidem, jakým způsobem na to jde Bůh – křehkostí, zranitelností, 

obyčejností, normálností života, pokorou. V tom se ukrývá Boží vítězství.  
 

Přijměte ode mě toto přání do nového roku, abychom lásku, radost, pokoj 

a smír brali od našeho Spasitele a předávali ho plnými náručemi tomuto 

zraněnému světu. Mějme vždy ve svých srdcích místo pro Boha. A zpívejme si 

neustále v nitru tu radostnou andělskou zvěst: (a to i v postní době nebo adventu)  

                  Padre Pedro 
 

 BLAHOPŘÁNÍ 
 

V Jezernici oslaví krásné půlkulaté narozeniny paní Nespěchalová, 

vyprošujeme jí ochranu Panny Marie, pevné zdraví a úsměv na tváři ať stále 

září.  farníci z Jezernice 

 

Všichni už to nepochybně ví,  

že v lednu máme příležitost ke slavení. 

A je-li někdo, kdo netuší, o čem mluvíme, 

tak vám to bez prodlení povíme. 

Otec Petr Utíkal slaviti bude, 

neboť mu pátý křížek života přibude. 

A proto mu chceme přáti, 

mnoho síly, zdraví, štěstí, Božího požehnání vyprošovati. 

Ať je stále dobré mysli a elánu 

a stále prohání svou nejednu kytaru. 
 

ROČNÍ STATISTIKA 
 

 
Křty 

1. svaté 

přijímání 
Svatby Pohřby 

Dolní Újezd 6 1 - 9 

Jezernice 5 - 2 3 

Loučka 2 1 - 3 

Podhoří 3 1 - 4 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 
 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

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) 

9.1. Po 17:30    

1. týden v mezidobí 

11.1. St   16:30  

12.1. Čt    18:00 

13.1. Pá  17:00   

14.1. So 8:00   18:00 

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

(adorace Loučka) 

16.1. Po 17:30    2. týden v mezidobí 

18.1. St   16:30  PM jednota křesťanů 

19.1. Čt    18:00  

20.1. Pá  17:00    

21.1. So 8:00   17:00 Sv. Anežka Římská 

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

(adorace Podhoří) 

23.1. Po 17:30    3. týden v mezidobí 

25.1. St   16:30  Svátek Obrácení sv. Pavla 

26.1. Čt    18:00 Sv. Timotej a Titus 

27.1. Pá  17:00    

28.1. So 8:00   18:00 sv. Tomáš Akvinský 

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

30.1. Po 17:30     
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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 

1.1. Všude  Světový den míru 

6.1. Jez - škola 18:00 Tajná porada aneb překvapení pro Faťu 

1.-16.1. ČR  Tříkrálová sbírka 

8.1. DoÚ 14:00 Zpívání u jesliček 

8.1. ČT 1 18:00 Přenos Tříkrálového koncertu z Brna 

11.1. Jez - fara 18:30 KPK - Kafeteze pro každého 

15.1. Pod - škola 15:00 Deskovky – přineste si je s sebou  

18.-25.1. Všude  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

18.-25.1. Hranice  Ekumenická bohoslužba 

21.1. Jez 20:00 
Společenský večer našich farností aneb 

„Padesátka“ 

22.1. Lipník 15:00 Tříkrálové promítání v Echu 

23.1.   Redakce farního časopisu 

26.1. Pod 19:00 Porada mladých z Trianglu 

27.-29.1. Pod 17:00 Modlitební triduum matek 

29.1. Jez 8:00 Dětská mše 

1.2. Lou 12-16:30 Adorační den farnosti ukončen mší sv. 
 

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. od 13:00 

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 
 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 

Celostátní tříkrálová sbírka probíhá od 1.1. 

do 16.1.2023. V našich farnostech bude koledování 

probíhat o víkendu 7. a 8. 1. 2023. Je možnost přispět 

i online – více informací na www.trikralovasbirka.cz  

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Sbírky leden: 

15.1. –  opravy 

 

Sbírky prosinec:  
 

Farnost 
Na opravy 

18.12. 

Dolní Újezd 2.441,- 

Jezernice 3.200,- 

Loučka  

Podhoří 1.700,- 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Měsíc leden  

 Úmysl papeže: Modleme se za vychovatele, aby byli 

věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření 

a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.  
 

Národní úmysl: Za volbu prezidenta 

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky 

přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.  

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 

 

 

 

 
 

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ U HAŠŮ 
 

Výstava Betlémů u Hašů 

v Jezernici č.p. 119 stále probíhá. 

Všichni jste srdečně zváni. Výstava 

probíhá ještě v měsíci lednu 

o víkendech od 13 do 19 hodin. 

Výstava je v nových prostorách. 

Sbírka se každým rokem rozrůstá, 

takže uvidíte i nové, zajímavé 

a originální přírůstky.          

 rodina Hašova 
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SPOLEČENSKÝ VEČER aneb PEDROVA PADESÁTKA 
 

V sobotu 21.1. jsme všichni srdečně zváni od 20 hodin do domu kultury 

a sportu v Jezernici na Společenský večer našich farností, který bude zároveň 

oslavou padesátých narozenin našeho otce Petra Utíkala. Proto ten, kdo přijde 

s nějakou padesátkou, dostane u vstupu malý bonus.  

Chceme poprosit naše milé a šikovné pekařky a cukrářky o drobnosti 

k pohoštění. Pokud byste něco kuchtily, dodejte své výtvory v sobotu 21.1. 

do 9:30. Ti, kteří by rádi darovali nějakou 

drobnou odměnu k celovečerní hře (nebo 

případné finanční dary na zakoupení), ať ji 

odevzdají v kostelích nebo na faře v Jezernici 

do neděle 15.1. V sobotu v 9:30 začínáme 

s výzdobou a přípravou sálu. 

Těšit se můžete na výborné občerstvení, 

milou společnost a celý večer bude doprovázet 

k poslechu a tanci FaťalError. 
 

OTEVÍRÁNÍ BETLÉMA V PODHOŘÍ 
 

Na štědrý den se v podhorském kostele opět rozezněly vánoční 

písně a koledy. Ty nacvičily a předvedly podhorské 

děti a mládež pod vedením Aničky a Anežky 

Obořilových. Od listopadu se jako každý rok 

scházely a pilně cvičily, aby svými hlásky 

potěšily všechny, kteří přijdou hledat malého 

Ježíška a radovat se z Jeho narození. Kromě 

kytarového doprovodu, ke kterému se připojil 

pan Karel Kurštein, zvuků houslí a příčné flétny, zpěváčky doprovázelo 

i dechové těleso podhorské mládeže. Přestože nemoci a virózy ubraly z našich 

řad nejeden hlásek, dáreček a sladká odměna čekala na všechny.        Anička O. 
 

PROSINEC V DOLNÍM ÚJEZDU 
 

Měsíc prosinec byl ve farnosti 

Dolní Újezd na události 

opravdu bohatý.  

Na začátku adventu byla 

v kostele nainstalována 

výstava domácích betlémků. 
Někteří farníci zapůjčili své 
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poklady a tak byly vystaveny betlémky vyrobené z nejrůznějších materiálů. 

Dřevěný betlémek, betlémek z broušeného skla, z papíru, keramiky, porcelánu. 

Bylo zřejmé, že v kreativitě tvůrců neexistují meze. Byly také vystaveny knihy 

o českých betlémech a také různé, úplně nové, ještě nenalepené archy, např. 

hasičského betléma, olomouckého betléma, Alšova betléma, betléma Josefa 

Lady aj.  

14.12.2022 byla 

v chrámu Páně 

svatého Havla slavena 

dětská mše a téměř 

čtyřicet dětí s napětím 

očekávalo, zda přijde 

i Mikuláš. A přišel. 

Doprovázen andělem, 

rozzářil oči všech, 

dokonce i dospělých. Protože děti byly všechny hodné, 

dostaly od Mikuláše i nadílku.  

9.12.2022 následovalo vystoupení Jaroslava 

Tůmy, který virtuozně zahrál na cembalo, a Marka 

Orko Váchy, který vystoupení doprovodil moudrými 

zamyšleními.  

A konečně 25.12.2022 Česká mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby. Před zcela zaplněným chrámem zazněla snad nejkrásnější 

a nejlíbeznější vánoční mše, která byla zkomponována. Provedl ji Svatocecilský 

sbor pod vedením Jana Gottwalda.  

8.1.2023 ve 14 hodin bude v našem kostele Zpívání u jesliček. Vystoupí 

kostelní sbor, scholička a všichni přítomní. Velmi se těšíme a všechny zveme. 

Přijďte si spolu s námi zazpívat.       Nikola Štěpán 
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Příběh: VYHLÁŠKA SAMOSATO 
 

Vyhláška „Samosato“ 

Japonský císař Jemito Fuko ve svém vládním paláci 

rozhodl, že od zítřka nebude pro nikoho žádná povinnost 

a všichni budou dělat jenom to, co se jim chce. 

Rozhodnutí vyšlo veřejně a trubači se rozjeli na koních 

po všech cestách, do všech světových stran. Tehdy bylo 

v zemi vycházejícího slunce spousta cest a žádné 

rychlovlaky, ale přesto celá zem brzy vyslechla 

císařovo rozhodnutí. Přišlo svítání a první sluneční 

paprsky přelétly přes zahradu vládního paláce, 

aby se opřely do růžových magnólií, chlouby 

císařského dvora. Ono ráno to bylo však to jediné, co mohlo pohladit po duši 

císaře Jemito Fuka. Když vyšel na svou obvyklou ranní procházku a došel 

až k rybníčku s velkými lekníny, spatřil svými zraky něco, co nečekal. 

V zahradě nebyl nikde k mání zahradník, který by upravoval kadeře bujných 

keřů, a bujnost vegetace začala procházejícím pomalu bránit v cestě dál. 

V kimonu se tu 

neprocházeli zpěváci, 

aby mu po ránu zlepšili 

náladu a přivedli ho 

na dobré myšlenky. 

Nepřispěchal pekař, který 

tu běžně očekával vládce, 

aby ho potěšil čerstvým, 

voňavým rohlíkem 

loupáčkem s ibiškovou 

marmeládou. Ve stáji 

nebyl připravený kůň, 

který by s císařem projel 

císařský park. Dveře do chrámu byly uzavřeny, takže nebylo možno vstoupit 

a vzdát bohu chválu a dík a zapálit mu vonné tyčinky. Družina lučištníků nebyla 

nastoupena, aby předvedla císaři své úžasné kousky s pomerančem na hlavě. 

Ovocný krámek byl rovněž uzavřen, a tak si císař nemohl pochutnat na skvělém 

mangovém nápoji ve stínu eukalyptového háje. Dokonce ani u lavičky 

na mořské vyhlídce nebyla gejša, která by vějířem odháněla od císařovy hlavy 

právě probuzené a zvědavé mouchy. U břehu řeky nečekal převozník, který by 

císaře převezl na druhý břeh. V pavilonu se neobjevil básník, který by recitoval 

císaři své nejlepší verše a utíral mu slzy dojetí. Na konci zahrady nestál rybář 
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PF 2023 
 

Do nového roku přejeme:  
 

 Abychom nečekali, že se věci samy o sobě vyřeší a udělají 

 Aby nám nebylo jedno a fuk všechno, co se děje kolem nás 

 Abychom si na to důležité uměli najít čas a stíhali to, co je 

třeba 

 Abychom se nevymlouvali, že nemůžeme a že se nám nechce 

a dokázali se přemoct a bojovat se svou leností 

 Abychom se nespoléhali na to, že vše za nás budou dělat 

druzí 

 Abychom neodkládali vše na důchod (nebo na později) 

 Abychom to s Božím požehnáním a ochranou Panny Marie 

všechno zvládli a nebáli se  

vaše redakce 
 

 
 

a nenabízel císaři právě ulovenou chobotničku, kterou ugriloval jako pochoutku 

pro vladaře. Samurajové a trubadúři nezačali provolávat slávu svému 

panovníkovi, dvořané nebyli na trávníku a nepředváděli před císařem svůj um 

při hře pétanque. Ten den se vrátil vladař domů do paláce a byl velmi rozmrzelý, 

co se s jeho císařstvím stalo. Vyslal oddíly samurajů, aby zjistili, jak to vypadá 

v celé jeho říši. Projeli provinciemi Nemačasu a Nesticha, zastavili se v kraji  

Nemošu, stejně tak pochodili v oblasti Necesemi, 

zavítali i do okresu Japotom Ftuchotu 

a nevynechali ani městečko Soutudrusi. Když se 

vrátili, podali císaři podivuhodnou a podrobnou 

zprávu. 

Tato vyhláška měla u lidu velký úspěch 

a všichni se jí velmi rádi řídí i dodnes. A dokonce 

se dostala přes tisíce kilometrů až do našich 

končin. 
 

Kdo se diví, tomu divno, a kdo si hoví, tomu – dobře! 

 
 


