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Dolní Újezd 

Jezernice 

Loučka 

Podhoří 

Farní časopis 
Březen 2021 

Přátelé Ježíše Krista,  
je kolem nás nádherná, i když poněkud vážná, doba postní. Mám ji rád, 

protože zase přináší změnu do našeho života. Zpíváme po roce jiné písně 
v mollových tóninách z kancionálu. Snažíme se zaměřovat na pokání a odříkání, 
abychom se mohli „propostit“ až zase do veliké radosti oslav Kristova 
zmrtvýchvstání. Člověk se snaží. Snažíme se vždycky o něco, a tak to je správně. 
Prostě, aby tady ve světě za námi něco zůstalo. A pokud možno, abychom se 
za to nemuseli stydět, když se ohlédneme zpět a bilancujeme svůj život. Tak, 
jak to kdysi řekl varhaník a lékař Albert Schweitzer: „…jediné, co bude důležité, 
až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“   Prý jeden velmi 
slavný hudební skladatel doby dávno minulé také bilancoval a byl smutný, 
že sice udělal radost mnoha lidem svou tvorbou, ale velmi ho trápilo, že nikdy 
nesložil žádnou hudbu s náboženským motivem. Na sklonku života, 
když ochabovaly síly a odcházela i múza, tak už to prostě nešlo dohonit. Co by 
za to dal, kdyby se mohl vrátit o pár desítek let zpět. Tolik by toho chtěl ještě 
udělat… 

Postní doba nám přináší nové pohledy na náš vlastní život a příležitosti 
ke konání dobrých věcí pro sebe, bližního svého a zároveň taky pro Boha 
a pro církev. Půjdeme-li postupně postními týdny, třeba dostaneme nějaký 
nápad, který bychom mohli podle svých schopností a nadání zrealizovat. Teď je 
ta doba příhodná, teď je ten čas spásy. V encyklice Fratelli tutti (Všichni bratři) 
nám papež František podává dost podnětů, které nám mohou pomoci dobře 
naplnit tento čas, tak například: „Znovu objevme laskavost. Ti, kdo tak činí, 

stávají se zářícími hvězdami ve tmě. Člověk mající tuto vlastnost pomáhá 
druhým k tomu, aby jejich život byl snesitelnější, zejména nesou-li tíhu 

jejich problémů, nouze a strachu. Laskavost usnadňuje hledání 
shody a otevírá nové cesty tam, kde zatrpklost boří mosty.“  

Ať nám všem v celé této postní době žehná 
všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.       

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. Nosíme respirátor, desinfikujeme si 
ruce, dodržujeme rozestupy, na svaté přijímání zůstáváme všichni v lavici, 
kněz obejde kostel, abychom všichni mohli přijmout eucharistii NA RUKU  
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JAK PŘIJÍMAT NA RUKU 
 

1. Sundat respirátor 

2. Jednu dlaň položit na druhou dlaň 

3. Spodní rukou uchopím eucharistii a nejkratší cestou ji vložím do úst, přičemž 

volná ruka doprovází hostii k ústům jako podnos, kdyby náhodou padala, a 

aby zachytila i úlomky 

4. Zkontroluji pohledem, zda nemám na dlani zbytky hostie a ty ještě přijmu  

5. Nasadím respirátor 
 

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 v 15:10 

jsme zváni k modlitbě křížové cesty. 

 

SBÍRKY 
 

Máme možnost přispívat na farní účty. Můžete posílat nějakou tu korunku 

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

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

Farní účty: 
 

Dolní Újezd 218263196/0300 

Jezernice 219856057/0300 

Loučka 274705331/0300 

Podhoří 274706027/0300 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠICH FARNOSTECH 
 

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří vážili cestu 

k pokladničkám Tříkrálové sbírky a přispěli svým finančním darem. 

Ve statických kasičkách byl výtěžek 747 684 Kč a pomocí online kasiček 

se vybralo 70 924 Kč. V celém hranickém děkanátu se díky Vám podařilo získat 

818 608 Kč. Na jednotlivé výtěžky v našich farnostech se můžete podívat 

v tabulce. Vážíme se Vaší podpory a štědrosti a moc děkujeme. Děkujeme také 

všem, kteří se zapojili do organizace sbírky. Děkuji 

za skvělou spolupráci a přeji požehnané dny a pevné 

zdraví!   Radka Andrýsková, Charita Hranice 

 TV NOE Radio Proglas internet 

Pondělí – pátek po,st,pá 12:05, út,čt 18:00 18:00 

MseOnline.cz sobota 18:00  

neděle 10:00 9:00 

Dolní Újezd 23.870,- 

Jezernice 14.458,- 

Loučka 12.891,- 

Podhoří   8.199,- 

Sbírka za únor: Svatopetrský haléř 
 

Dolní Újezd 1.919,- 

Jezernice 1.200,- 

Loučka    940,- 

Podhoří    550,- 

 

Sbírka na opravy: 

   28.2. a 21.3. 

Na Manikanthu: 

   14.3. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2021 
 

V letošním roce nešly pokladničky k dárcům, ale dárci k pokladničkám. 

Umístěny byly na úřadech, v obchodech, v kostelech nebo pracovištích Charity. 

Přísná omezení sice omezila osobní kontakt a zcela znemožnila chození 

skupinkám dětí či mládeže v tradičních převlecích, otevřela tím však stavidla 

lidské vynalézavosti. Zákaz koledování spustil lavinu tvořivosti, ochoty 

a vstřícnosti, která někdy ohromila i léty ostřílené organizátory. „Asistenti, 

koordinátoři, dobrovolníci, starostové obcí nebo dárci byli úžasně otevření 

a vstřícní. Často vznikla úplně nová spolupráce s farnostmi nebo obcemi. 

Poprvé byly tříkrálové pokladničky umístěny na čerpacích stanicích: 

na benzínkách na Břeclavsku či u Obřan. Neobvyklý zážitek čekal zákazníky 

Pekařství Bílčice na Jesenické ulici v Bruntále. Dárcům příspěvku do vystavené 

pokladničky na přání zazpívala koledu prodavačka s nasazenou tříkrálovou 

korunou. Pečivo zde prodává Věra Hlavíková, která uplynulých osm let 

každoročně obcházela sousedy se skupinou tříkrálových koledníků. Když 

se letos ven nesmělo, koledovala za pultem. 

Ve slezském Jeseníku pokladnička kolovala po všech odděleních místní 

policejní stanice. Do obcí, kde nemají obchod ani úřad, vozili dobrovolníci 

„mobilní statické pokladničky“ v autech. Pokladnička pak byla na místě 

upevněna na okně auta, aby byla zachována všechna pravidla a nedocházelo 

ke zbytečnému kontaktu lidí. Tříkrálové pokladničky 

čekaly také na vrcholcích našich hor, konkrétně 

ve stáncích na vrcholu Lysé hory a letos poprvé také 

na Pradědu či v okénku hotelu na Křemešníku 

na Pelhřimovsku. V Návštěvnickém centru na náměstí 

v Novém Jičíně takové pokladničky postupně naplnili 

hned čtyři. 

Do Tříkrálové sbírky putovala také částka za dražbu unikátních 

„tříkrálových“ postaviček Igráčků, které byly vydraženy koncem ledna 

na portálu Aukro za 22 200 Kč. Pivovar Koníček z Vojkovic u Frýdku-Místku 

uvařil na počest sbírky zvláštní Tříkrálový speciál. Zakoupením tohoto 13° 

polotmavého piva přispěl kupující Charitě částkou 30 korun (celkový výnos akce 

pro Tříkrálovou sbírku činil 23 190 Kč). Na tištěná média naopak vsadili 

v jihočeském Táboře, kde nechali vytisknout 18 700 ks tříkrálových pohlednic, 

které Česká pošta koncem prosince roznesla lidem do schránek. Příznivé ohlasy 

táborské akce se odrazily také na online výsledcích. 

Řada aktivit se odehrála on-line a na sociálních sítích, kde se letos obzvlášť 

vyřádili koledníci, kteří byli celý prosinec připravení a natěšení na koledu. 

Na jihu Čech virtuální koledu natočili v Katovicích, Nových Hradech, 

Pelhřimově, Suchdole i Veselí nad Lužnicí.  Děkujeme 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

V měsíci březnu se bude slavit v Loučce. Krásné výročí oslaví pan Jan 

Tylich. Vyprošujeme mu mnoho božího požehnání a ochranu Panny Marie. 

V Podhoří oslaví požehnaných 90 let paní Vlasta Podmolová. Chceme jí 

poděkovat za dlouholetou službu při úklidu v kostele a vytrvalost 

při předříkávání růžence. Zároveň jí přejeme pevné zdraví, dobrou mysl, hojnost 

Božího požehnání a Panna Maria ať ji stále chrání.  
 

PŘEKVAPENÍ V PODHOŘÍ 

Aneb děti ze scholy překvapily a zaskočily blahopřáním svou vedoucí  

PS1: i slzička ukápla 

PS2: však já vám dám, těšte se, třeba to letní soustředění vyjde  
 

A máme tu únor zase,  

za Aničkou vedou kroky naše. 

Ač se nám to nechce zdát, 

po třicáté jí jdem přát! 
 

Uteklo to jako voda, 

není to však vůbec škoda. 

Za tu dobu se jí přeci, 

podařilo mnoho věcí. 
 

Všechny školy vychodila, 

vysokou to zakončila. 

A teď krásnou práci má, 

o dětičky se postará. 
 

A že jí to v práci nestačí, 

na táboře s dětmi skotačí. 

Po několik let už velíš nám, 

jó-hó, ty jsi náš kapitán. 
 

Když Anička do strun hrábne, 

její krásný hlas zazní, 

nostalgie na nás padne, 

všichni chceme zpívat s ní. 
 

Nejen písně táborové, 

ale také se scholou. 

Zpívá písně kostelové, 

roztáčí to s kytarou. 
 

V redakci farního časopisu 

své uplatnění jistě má. 

Věnuje mu hodně času, 

příspěvky do něj dodává. 
 

Když jí zbyde chvilička, 

potěší věřícím srdíčka. 

Kostel před mší připraví, 

s problémy si hned poradí. 
 

Naše drahá Aničko, 

pusu Ti dáme na líčko, 

hodně štěstí, Boží lásky, 

ať netrápí Tě žádné vrásky. 
 

Prostě, ať Ti život běží, 

stále hezčí, krásný, svěží. 

K tomu zdraví hodně 

přejeme my Tobě!

HLEDÁ SE aneb inzerát otce Petra 
 

Hledá se ojeté auto značky ještě dobře jede, nepotřebuje 

mnoho oprav, hlavně když se k vám do rána dostanu  Auto 

značky Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce 

a Velorex, zkrátka cokoliv za rozumnou cenu.  
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

4.3. Jez 13-16:30 

16:30-17 

17-17:30 

Adorační den farnosti 

Modlitba růžence 

Mše svatá 

11.3. Pod 16:45 První svaté přijímání - schůzka 

13.3. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby – každý 

ze svého domova 

14.3. Jez 15:00 Letošní rok slaví hřbitovní kříž 150. výročí. 

Pojďme si toto výročí připomenout krátkou 

pobožností na hřbitově. 

14.3. všude  Misijní hlt/Misijní perníček – část sbírky této 

neděle putuje na výuku adoptivního chlapce 

Manikanthy 

15.-19. 

března 

všude Po mši sv. Pomazání nemocných – pokud bude možné se 

scházet, pomazání proběhne ve všední dny. Půl 

hodiny přede mší bude zpověď, pak mše a po 

ní udělování svátosti pomazání. Ve vážném 

případě lze kontaktovat otce Petra o 

individuální udělení této svátosti 

22.-26. 

března 

všude Přede mší Velikonoční zpovídání s možností cizího 

zpovědníka vždy půl hodiny přede mší 

24.3. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké 

příspěvky, pošlete je včas 

28.3. ČR  Pozor, pozor, dovolte mi sdělit smutnou 

zprávu, a sice tu, že si pospíme o hodinu míň. 

26.-28. 

března 

Pod 17:00 Modlitební triduum matek - mělo by 

proběhnout ze svých domovů. Více informací 

očekávejte od pí. Kotačkové 
 

Pokud bude velikonoční 

třídenní, tak proběhne 

v Loučce a v Podhoří. 
 

 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

    

 

 

 

 

 
 
 

 Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota 

Loučka 16:30 16:30 19:30 

Podhoří 18:00 18:00 21:30 

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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POSTNÍ ALMUŽNA 
 

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně 
zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: 
peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit 
do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu 2. neděli velikonoční (11. duben) 
přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity 
využije na sociální pomoc potřebným.                    Arcidiecézní charita Olomouc 
 

PO STOPÁCH SVATÝCH 
 

Přijměte pozvání k procházce po krásném Lipníku nad Bečvou. 
Čeká Vás devět zastavení na místech, která jistě dobře znáte z každodenního 
života. Mnohdy však ani netušíme, komu byly kapličky, kostely či sochy 
zasvěceny a proč. Budete potřebovat jen papír a tužku či telefon na poznámky 
a mapku (je umístěna na nástěnce farního kostela sv. Jakuba). Mapu je možné 
získat také pod QR kódem na hracích kartách. Hrací karty s úkolem jsou 
umístěny vždy na viditelném místě ve vývěsce, či za oknem na konkrétní 
památce, nebo za výlohou v Café 49 a v Cukrárně U Němečků na náměstí. 
Tam se také můžete při svém putování posilnit malým občerstvením. Přejeme 
příjemnou procházku a těšíme se na Vaše odpovědi, které nám po absolvování 
stezky můžete zasílat na email: falipniknb@ado.cz 

Pro účastníky kvízu, kteří uvedou své jméno a příjmení, je připraven 
Poutnický pas a pro kontrolu připojíme také znění správných odpovědí. 

PS: Trasa je vhodná i pro kočárky.                  Farnost Lipník nad Bečvou 
 

JITŘENKA HLÁSÍ: POZNEJ DĚKANÁT HRANICE 
 

2. etapa nás má zavést v únoru ke svatému Valentinu do Hustopečí 
nad Bečvou, kde jej máme odhalit jako jednu ze 14 soch na ohradní zdi kostela. 
3. etapa na měsíc březen nás má zavést ke sv. Josefu do Slavíče. Úkolem je 
poznat dvě sochy stojící na kapli. Další informace a úkoly najdete na: 
https://hranice.dcpr.cz/ a prokliknete se do 2. nebo 3. etapy. Mnoho zdaru 
(Které další dvě farnosti mají boční oltář ke sv. Valentinu?) 
 

SVATÁ LUDMILA 
 

Letos si připomínáme 1100 let výročí zavraždění sv. Ludmily. V bazilice 
sv. Jiří na Pražském hradě se konala 18. února 2021 mše svatá se slavnostním 
uvedením knihy Ludmila – Kněžna a světice. Kniha je přehledným souhrnem 
poznatků o Ludmile, její době, ale také o „druhém životě“, který vstupuje již 
do dvanáctého století svého trvání. Pokud by měl někdo zájem o tuto publikaci, 
kontaktujte otce Petra. Kniha má celkem 516 stran a její cena je 750 Kč. V rámci 
mše byla požehnána rovněž ikona sv. Ludmily, která bude v průběhu roku 2021 
putovat farnostmi po celé České republice. 

 

https://mapy.cz/s/dofuvavupo
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ROK SVATÉHO JOSEFA 
 

Letošní rok je věnovaný sv. Josefu a lze získávat plnomocné odpustky. 

Získání daru odpustků tak může získat ten, kdo plní obvyklé podmínky, tedy 

svatou zpověď, svaté přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce. Dále pak: 

- se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou „Otče náš“ 

- během tohoto roku vykoná skutek tělesného či duchovního milosrdenství 

- Dar plnomocných odpustků je také rozšířen na rodiny nebo snoubence, kteří 

se společně modlí růženec. 

- svěří svou každodenní práci Josefovi 

- modlí se litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, 

podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu 

pro křesťany vystavené různým formám útlaku. 

- jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují 

svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté 

rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce 

a každá středa, kteří je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.  
 

VYRAZILI JSME NA VÝLET 
 

V neděli 7.2 nás otec Petr pozval na výlet ke kapli sv.Fabiána a Šebestiána 

v Kunčicích u Bělotína. Návštěva tohoto místa je vlastně součástí soutěže, kterou 

pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka při Hranickém děkanátu. Rodiče s dětmi se 

můžou do této celoroční soutěže přihlásit, dostanou pak kartu, do které nalepují 

obrázky, které jsou ukryty někde v okolí místa. Každý měsíc jiné místo v našem 

děkanátu. 

Byla krásná zimní neděle, škoda sedět doma, tak jsme vyrazili na výlet. 

Pořádně se oblékli, nastavili navigaci a vyrazili. Je to opravdu nedaleko 

za Bělotínem. Zastavili jsme kousek před cílem. Před námi se objevila ještě 

nedávno vysazená alej, ale i tak už zvala – pojď a projdi se, člověče. Došli jsme 

ke kapličce pobyli, pomodlili se a rozhlédli po krajině, jen obrázky jsme 

nehledali a nechali pro dětské návštěvníky. A teď něco o kapličce: první záznam 

je z roku 1715, kdy na Moravě řádil mor, neměli už kde pohřbívat mrtvé a tak 

zvolili toto místo, pak zde postavili dřevěnou kapličku a na počest konce nákazy 

v roce 1717 postavili zděnou kapli zasvěcenou sv. Fabiánovi a Šebestiánovi, 

ochráncům před morem. Mše se zde konaly čtyřikrát do roka a také různé 

pobožnosti. Kaplička byla taky často poničena a zase opravena. V roce 1995 

byla přistavěna věž a znova vysvěcena. V roce 2008 udeřil do kapličky dokonce 

i blesk. Musela být znova opravena, nově je vybaven i interiér. Svátek patronů 

sv. Fabiána a Šebestiána připadá na 21.ledna. Už se těším na další výlet.  

Farnice J. Libosvárová   
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 

 

Datum Den 
Dolní 
Újezd 

Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

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

(adorace Podhoří) 

1.3. Po 17:30    2. týden postní 

3.3. St   16:30   

4.3. Čt  17:00    

5.3. Pá    18:00  

6.3. So 7:30  8:30   

7.3. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
3. neděle postní 

(adorace Dolní Újezd) 

8.3. Po 17:30    3. týden postní 

10.3. St   16:30   

11.3. Čt    18:00  

12.3. Pá  17:00    

13.3. So 7:30     

14.3. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
4. neděle postní 

(adorace Jezernice) 

15.3. Po 17:30    4. týden postní 

17.3. St   16:30   

18.3. Čt    18:00 Vigilie ke sv. Josefu 

19.3. Pá  17:00   Slavnost sv. Josefa 

20.3. So 7:30     

21.3. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
5. neděle postní 
(adorace Loučka) 

22.3. Po 17:30    5. týden postní 

24.3. St   16:30  Vigilie slavnosti ZP 

25.3. Čt    18:00 Slavnost Zvěstování Páně 

26.3. Pá  17:00    

27.3. So 7:30     

28.3. Ne 17:30 8:00 9:30 11:00 
Květná neděle 

(adorace Podhoří) 


