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

 

Drazí přátelé,  
všem děkuji za nádherný společenský večer, který jsme před pár dny mohli 

společně prožít. Mám radost z toho, že se nádherně propojily čtyři farnosti 
a hezky si mezi sebou rozdělily úkoly, aby to všechno do sebe zapadlo, jak 
ozubená kolečka v převodovce. Jsem opravdu moc rád, když si lidé umí
ruku a táhnout za jeden provaz, i když třeba mohou mít v různých otázkách 
na svět odlišné názory a zastávat jiné postoje.  

Jsem přesvědčen o tom, že když je to možné 
udělat v malém, tak to musí být možné udělat i ve 
velkém. Ostatně v Božím království budou tuším 
obrovské davy lidí, kteří se budou snažit mezi sebou 
žít v lásce. Tak neměli bychom my, křesťané, už 
tady na zemi jít příkladem a nehádat se a umět si 
podat ruku a pak tu ruku přiložit ke společnému 
dílu? Moc vám za to děkuji, že to děláte anebo se 
o to alespoň snažíte.  

Ten příběh z války, z Francie při vylodění v Normandii
Mnohokrát jsem ho vypravoval a myslím, že je nestárnoucí. Paní vidí 
se k nim blíží vojáci. Tři. Jeden je zraněný, dva ho táhnou. Jsou to němc
Otevřela a snažila se zraněnému němci pomoci. Ti dva odešli. Boj venku 
pokračoval a za několik málo hodin jde k hájence další voják. Má ale úplně jinou 
uniformu. Je to výsadkář americké jednotky. Také je zraněný. Má poraněnou 
nohu. Otevřela a zavedla ho do jídelny a už mu podává kávu a chleba se sýrem. 
V tom z patra sestupuje po vrzavých schodech ten zraněný němec. Oba 
znepřátelení vojáci na sebe chvíli upřeně a překvapeně zírají. Po delší chvíli 
přeruší ticho ruka natáhnutá směrem k němci. Američan podá
to opětuje. Usmáli se na sebe a každý řekl své jméno. James
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večer, který jsme před pár dny mohli 
společně prožít. Mám radost z toho, že se nádherně propojily čtyři farnosti 

hezky si mezi sebou rozdělily úkoly, aby to všechno do sebe zapadlo, jak 
dyž si lidé umí podat 

ruku a táhnout za jeden provaz, i když třeba mohou mít v různých otázkách 

Normandii, je silný. 
Mnohokrát jsem ho vypravoval a myslím, že je nestárnoucí. Paní vidí oknem, že 

eden je zraněný, dva ho táhnou. Jsou to němci. 
Otevřela a snažila se zraněnému němci pomoci. Ti dva odešli. Boj venku 
pokračoval a za několik málo hodin jde k hájence další voják. Má ale úplně jinou 

é je zraněný. Má poraněnou 
do jídelny a už mu podává kávu a chleba se sýrem. 

V tom z patra sestupuje po vrzavých schodech ten zraněný němec. Oba 
znepřátelení vojáci na sebe chvíli upřeně a překvapeně zírají. Po delší chvíli 
přeruší ticho ruka natáhnutá směrem k němci. Američan podává ruku němci a on 
to opětuje. Usmáli se na sebe a každý řekl své jméno. James… Heinz. Pak si 
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sedli a pustili se do snídaně. Francouzští manželé si oddechli. Venku zuří tvrdá 
bitva o Normandii, ale v jejich domě válka právě skončila.  

Milí přátelé, ať už se děje v naší domácí politice nebo v té světové cokoli, 
umějme si vždycky podat ruku a společně se pustit do snídaně nebo třeba 
i do práce.  

Šťastné dny vyprošuje       Padre Pedro 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER aneb PEDROVA PADESÁTKA 
 

V sobotu 21.1. se slavilo a přálo. Farníci z našich farností, ale i z okolních, 
přijali pozvání otce Petra a sjeli se do Jezernice na jeho Padesátku. Celý večer se 
nesl v duchu gratulací a dobré zábavy. U vstupu každý dostal sladkého Pedra, 
mohl si prohlédnout fotografie z jeho života a působení ve farnostech. Program 
zahájila gratulace Faťovi, při které dostal kytarový 
dort. Hudební část zahájili mladí 
s dechovou kapelou „Uletěly nám 
fčely“, k poslechu i tanci hrál 
Faťal Error. Stoly se prohýbaly 
pod výborným občerstvením, 
za které mnohokrát děkujeme 
výborným kuchařkám 
a pekařkám. S gratulací 
přispěli i bývalí členové 
Faťamorgány, kteří zahráli 
písničky s texty o Faťovi, 
zatančila skupina El Zaffa se 
světelnými efekty, orlové 
z Uherského Brodu rozezpívali sál 
písní o Faťovi, došlo i na hobla,  



 

Sbírky únor
19.2
26.2. 
 

Sbírky leden:  
 

Farnost Na opravy 
15.1. 

Na Bibli 
22.1. 

Dolní Újezd 2.544,-  
Jezernice 3.000,- 2.900,- 
Loučka 1.500,-  
Podhoří 1.600,- 1.100,- 

 

a nakonec proběhlo půlnoční překvapení, které bylo překvapením hlavn
pro Faťu, který si musel na kole projet své farnosti, ale cestou ho čekalo několik 

překážek – déšť, kroupy, vítr, defekt, mlha,… a
na faru, dostal kafe, pivo a medaili.  

Velké poděkování patří organizátorům všech 
rezortů, malým, velkým, za

a v neposlední řadě i těm, kteří se přišli bavit a večer 
si užít.      
 

PS: Moc děkuji za všechny malé i velké dary, které jsem od vás obdržel, ať už 
ve farnosti nebo na sále.       
PS2: Výtěžek ze společenského večera chci věnovat a pomoci organizaci 
Mary’s Meals, což je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zab
se programy školního stravování v převážně rozvojových zemích.
 

PS3: Kdo máte nějaká videa, fotografie, ozvěte se na mail: 
oborilova.a@seznam.cz, rádi bychom vytvořili vzpomínkové CD a album,
dodatečný dárek pro otce Petra, a abychom se pak mohli v teplých měsících sejít 
a společně si to prohlédnout i s těmi, kteří se nemohli zúčastnit.
 

 BLAHOPŘÁNÍ 
 

V měsíci únoru oslaví dvě farnice z Dolního Újezdu, 
každá jiné, kulaté výročí. Paní Ludmile Šimčákové a paní 
Jarmile Markové srdečně blahopřeje celá farnost. Přejeme 
štěstí, zdraví, pohodu, elán, dobrou náladu, ale především 
Boží požehnání a hojnost Božích milostí do dalších let v našem 

středu.   Farníci z Dolního Újezdu 
 

V Podhoří oslaví čtvrté dvacetiny 
fotoreportér farních akcí pan Adolf Richtr. Vyprošujeme 
mu mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání, pohody, 

úspěšných turnajů a stále dobré oko a pevný krok.
   Farníci z Podhoří 

 

SBÍRKY 
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Sbírky únor: 
19.2. - opravy 
26.2. - Haléř sv. Petra 

nakonec proběhlo půlnoční překvapení, které bylo překvapením hlavně 
cestou ho čekalo několik 

kroupy, vítr, defekt, mlha,… a když dojel zpět 
 

děkování patří organizátorům všech 
rezortů, malým, velkým, za jejich nasazení, 

těm, kteří se přišli bavit a večer 
   Anička O. 

Moc děkuji za všechny malé i velké dary, které jsem od vás obdržel, ať už 
  Pedro 

Výtěžek ze společenského večera chci věnovat a pomoci organizaci 
Mary’s Meals, což je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zabývající 

převážně rozvojových zemích.  Pedro  

do máte nějaká videa, fotografie, ozvěte se na mail: 
, rádi bychom vytvořili vzpomínkové CD a album, jako 

teplých měsících sejít 
těmi, kteří se nemohli zúčastnit.  Anička O. 

, 
výročí. Paní Ludmile Šimčákové a paní 

Jarmile Markové srdečně blahopřeje celá farnost. Přejeme 
štěstí, zdraví, pohodu, elán, dobrou náladu, ale především 

do dalších let v našem 

čtvrté dvacetiny zuřivý 
Adolf Richtr. Vyprošujeme 

mu mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání, pohody, 
úspěšných turnajů a stále dobré oko a pevný krok.  
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Měsíc únor  
 Úmysl papeže: Za farní společenství 

Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství 
stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti 

vůči těm nejpotřebnějším.  
 

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání 
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání 

v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní 
církve v Evropě.  

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. 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

 (DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

29.1. Jez 8:00 Dětská mše 

29.1. Pod 17:00 Modlitební triduum matek 

30.1. Hranice 17:00 
Ekumenická bohoslužba v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele 

1.2. Lou 12-16:30 Adorační den farnosti ukončen mší sv. 
4.2. 
5.2. 

Jez 
DoÚ,Pod,Lou 

Při mši Udílení svatoblažejského požehnání, 
žehnání hromniček 

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

16.2. Pod 19:00 Porada mladých z Trianglu 

19.2. Pod 11:00 Dětská mše 

20.2.   Redakce farního časopisu 

22.2. všude Celý den Popeleční středa – den přísného postu 

26.2. všude Při mši  Udělování popelce 
 
 



 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
 

Farnost Zpovídání Pomazání nemocných 
Dolní Újezd Po 6.2. Neděle 12.2. v 9:30 

Jezernice Pá 10.2. Pátek 10.2. v 17:00 
Loučka St 8.2. Neděle 12.2. v 17:30 
Podhoří Čt 9.2. Neděle 12.2. v 11:00 

 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

 
 

POSTNÍ ALMUŽNA
 

S úderem 1. postní neděle si budete moci vyzvednout obvyklé papírové 
skládací krabičky určené pro postní almužnu. Smyslem této a
co si ušetřím/odřeknu, vložím do pokladničky a pomůžu tím charitnímu dílu.
Krabičky pak přineseme zpět do kostela na 2. neděli velikonoční, kdy se bude 
slavit neděle Božího milosrdenství.  
 

POSTNÍ AKTIVITA 
 

V našich farnostech je zvykem během postní doby 
dělat nějakou postní aktivitu. Každá farnost si je ztvárňuje 
dle svých zvyků a možností. Proto připomínáme, že je 
nejvyšší čas se po nějaké poohlédnout.  Určitě je škoda 
se nezapojit a nedělat nic. 

 

XXIII. FARNÍ PLES 
 

Římskokatolická farnost Hranice na Moravě si Vás dovoluje pozvat 
na XXIII. Farní ples, který se koná 4. února 2023 v prostorách Sokolovny 
v Hranicích. K tanci a poslechu hraje Faťamorgána, vstupné dobrovolné. 
Zahájení plesu v 19 hodin, na programu taneční vystoupení i tombola. Vstup 
ve společenském oděvu.  

Farnost Křížové cesty
Dolní Újezd Pátek v

Jezernice Pátek v
Loučka Středa v

Podhoří 
Lichý měsíc 
Sudý měsíc
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

POSTNÍ ALMUŽNA 

ostní neděle si budete moci vyzvednout obvyklé papírové 
skládací krabičky určené pro postní almužnu. Smyslem této aktivity je, že to 

pomůžu tím charitnímu dílu. 
neděli velikonoční, kdy se bude 

ravě si Vás dovoluje pozvat 
prostorách Sokolovny 

tanci a poslechu hraje Faťamorgána, vstupné dobrovolné. 
, na programu taneční vystoupení i tombola. Vstup 

Křížové cesty 
Pátek v 18:00 
Pátek v 16:30 
Středa v 16:00 

Lichý měsíc - sobota 17:30 
Sudý měsíc - neděle 10:30 



 

KDO ZPÍVÁ, DVAKRÁT SE MODLÍ…
 

Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství 
olomouckého zve na „Diecézní setkání varhaníků, 
sbormistrů, vedoucích schól a všech zájemců o liturgii a 
hudbu: Kdo zpívá, dvakrát se modlí - a kdo vlastně 
zpívá?“ Hostem bude MgA. Karel Martínek, varhaník, 
skladatel, dirigent a sbormistr. Setkání proběhne 
v sobotu 18. února 2023 ve velkém sálu kurie, 
Biskupské nám. 2, Olomouc. Těšíme se na vás!  

Program:  
10:00  Úvodní slovo (Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup) 
10:30  Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu v našich kostelích 
 a představení praktických rad a návodů (MgA. Karel Martínek) 
11:30  Přestávka – možnost zakoupení publikací z produkce Musica sacra 
12:00  Praktické ukázky a aplikace na vybrané písně Kancionálu 
13:15  Diskuse a příprava na mši svatou  
14:00  Mše svatá v katedrále sv. Václava  
 

TRIKY STARÉ KOSTELNICE 
 

Srdečně zveme na on-line besedu „Triky staré 
kostelnice“ se sestrou Bohdanou, jejímž cílem je 
poskytnout konkrétní a praktické rady všem, kdo 
pečují o kostel, jeho vybavení, kostelní prádlo, 
paramenta nebo květinovou výzdobu. Beseda se koná 
on-line ve čtvrtek 2. února od 20 hodin. 
Odkaz na on-line stream na youtube kanále 
Liturgie.cz: https://youtu.be/GKxKZ8ti_7U  

Setkání se skládá z krátkého úvodu a hlavního bloku praktických odpovědí 
na konkrétní otázky. Dotazy je možné zasílat e
liturgie.cz@gmail.com; do předmětu, prosím, napište "Triky staré kostelnice".
Přednášející: sr. Bohdana Tejmlová, SCB, besedu moderuje bohoslovec Vojtěch 
Razima.  
 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2023 budeme realizovat: 
o přímou finanční pomoc osamělým rodičům, rodinám s 

opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích 
o pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních
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KDO ZPÍVÁ, DVAKRÁT SE MODLÍ… 

Úvodní slovo (Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup)  
Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu v našich kostelích 

představení praktických rad a návodů (MgA. Karel Martínek)  
možnost zakoupení publikací z produkce Musica sacra  

ionálu  

Setkání se skládá z krátkého úvodu a hlavního bloku praktických odpovědí 
na konkrétní otázky. Dotazy je možné zasílat e-mailem na: 

, prosím, napište "Triky staré kostelnice". 
dnášející: sr. Bohdana Tejmlová, SCB, besedu moderuje bohoslovec Vojtěch 

 dětmi s postižením, 

pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
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o podporu domácí zdravotní péče hospicového typu – doprovázení 
nevyléčitelně nemocných v jejich domácím prostředí 

o provoz a rozvoj poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské 
služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST! UPŘÍMNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ! 
Charita Hranice 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK v Dolním Újezdu 
 

Dne 8.1.2023 jsme se v Dolním Újezdu rozloučili s vánoční dobou 
„Zpíváním u jesliček“. Program zahájil chrámový sbor skladbou Narodil se 
vykupitel skladatele Tielmanna Sussata z roku 1551 v aranži Jos van den Borra. 
Následovaly tři koledy neznámých autorů v podání dětí ze Scholičky, které opět 
vystřídal chrámový sbor skladbou W.J.Kirkpatricka Ve stáji na slámě, kterou 
opatřil českým textem Petr Maria Lutka a konečně koleda neznámého autora 
Na nebi andělé.  

V loňském roce, při prvním ročníku Zpívání u jesliček, vznikl nápad 
seznámit účastníky se vznikem těchto jesliček, a jelikož se tohle povídání docela 
líbilo, opakovali jsme historii vzniku jesliček ještě jednou. Někteří účastníci 
netušili, jak jesličky vznikly i když k nim chodili celé roky. Tyto informace 
pro ně byly proto velmi zajímavé. Všichni účastníci obdrželi texty známých 
koled a společně si také s chutí, za kytarového doprovodu, koledy zazpívali.  

Po ukončení jsme všechny, kdo měl zájem, pozvali na faru na malé 
občerstvení, čaj a kávu. Na faře jsme vydrželi až do večerní mše svaté. Bylo to 
velmi vydařené odpoledne. Už se těšíme na příští „Zpívání u jesliček“.  

Nikola Štěpán 
 

  

Obec 2023 2022 2021 
(Covid) 

Dolní Újezd 22.146,- 19.534,- 18.264,- 
Skoky 11.585,- 9.762,- 1.896,- 
Staměřice 7.937,- 9.495,- 3.620,- 
Trnávka 2.283,- 1.975,- 520,- 
Tupec 6.910,- 7.080,- 595,- 
Veselíčko 26.349,- 23.943,- 12.212,- 
Jezernice 27.037,- 24.225,- 14.458,- 
Loučka 22.613,- 18.094,- 12.891,- 
Podhoří 15.671,- 15.637 8.199,- 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 
 

Datum Den Dolní 
Újezd Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

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

31.1. Út 17:30    Sv. Jan Bosko 
1.2. St   16:30  4. týden v mezidobí 
2.2. Čt    18:00 Uvedení Páně do chrámu 
3.2. Pá  17:00   Sv. Blažej 
4.2. So  17:00 8:00  1. sobota k PM 

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

6.2. Po 17:30    Sv. Pavel Miki, druhové 
8.2. St   16:30  5. týden v mezidobí 
9.2. Čt    18:00  

10.2. Pá  17:00   Sv. Scholastika 
11.2. So 8:00 18:00   PM Lurdská 

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

13.2. Po 17:30    6. týden v mezidobí 
15.2. St   16:30   
16.2. Čt    18:00  
17.2. Pá  17:00    
18.2. So 8:00 17:00    

19.2. Ne 9:30  17:30 11:00 
7. neděle v mezidobí 

(adorace Loučka) 
20.2. Po 17:30    7. týden v mezidobí 
22.2. St   16:30  Popeleční středa 
23.2. Čt    18:00  
24.2. Pá  17:00    
25.2. So 8:00 17:00    

26.2. Ne 9:30  17:30 11:00 
1. neděle postní 

(adorace Podhoří) 
27.2. Po 17:30    1. týden postní 

 


