
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří     Duben 2016 
 

Úvodní slovo: 
Požehnané Velikonoční svátky! 

Drazí čtenáři tohoto našeho farního časopisu. Děkuji všem, 
za přípravu svátků, různé nákupy věcí potřebných ke slavení obřadů, 
ať už to byly velikonoční svíce, květiny a za jejich nádherné výzdoby 
oltářů a getsemanských zahrad. Děkuji také lektorům za zapojení 
v liturgii, ministrantům, bez jejichž péče by oslava největších 
křesťanských svátků byla chabá, zpěvákům za doprovod velkého 
množství zpěvů a všem, kteří se podíleli na úklidu a aranžování všech 
potřebných součástí k obřadům. V neposlední řadě také vám, kteří jste 
se zapisovali na listy k adoraci u Božího hrobu. Jedině ve společné 
snaze o rozkvět farností můžeme uspět. Není to dílo faráře, ale dílo nás 
všech. Tak vám ještě jednou Velké Pán Bůh zaplať. 

Dovolím si tu přepsat malou část z pastýřského listu našeho 
arcibiskupa Jana a poprosit vás, abychom se po celou velikonoční dobu 
pokusili žít každý den alespoň něco z těchto nosných myšlenek:  

„Zmrtvýchvstalý se ukázal i dvěma učedníkům na cestě do Emauz. 
Chcete někoho přivést k Bohu? Dopřejte mu setkání s Kristem v našem 
společenství, aby ho mohl oslovit Ježíš sám. To je úkol církve, být 
tajemným Kristovým tělem, v němž se lidé mohou setkat s živým 
Kristem. Pokud toto církev neplní, nemůžeme se divit, že někteří říkají 
Kristus ano, ale církev ne. Ke splnění tohoto poslání stačí jen dva nebo 
tři Ježíšovi učedníci, kteří jsou sjednoceni v jeho jménu. I ta nejmenší 
buňka církve, každá rodina může být zářivým znamením Ježíšovy 
přítomnosti, která probouzí zájem, přitahuje a zapaluje ohněm Ducha.  

Budou-li lidé Kristem uprostřed nás osloveni a uchváceni, poběží  
za ním. Poznají-li štěstí Kristovy přítomnosti, budou sami přicházet a 
ptát se na jednotlivé kroky, jimiž se dá dojít k proměně obyčejné rodiny 
ve svaté společenství církve v malém. Když se podaří vytvořit 
společenství s Ježíšem uprostřed, poroste touha být s Ježíšem, poroste 
i láska k církvi, která se zakouší jako místo důvěrného života s Bohem. 

Je to úkol náročný, ale nejde o nějaký přídavek či další úkol 
ke všem stávajícím, jde o naši proměnu, která umožní uzdravení našich 
farností. Jde o absolutní přednost Krista přede mnou samým. Jde sice 
o zapření sebe, ale zároveň o nejlepší seberealizaci a sebezdokonalení 



až ke svatosti, která není výsledkem osobních snah, ale je darem Krista, 
který vyzařuje z nás i z našich společenství. Pak můžeme být svědky 
zázraků a oživení církve, které bude dílem zmrtvýchvstalého Krista. 
Děkuji všem, kteří se takto zapojí do oslavy Kristova vítězství, přeji 
velikonoční radost ze setkávání se Zmrtvýchvstalým i ve všedních 
dnech a všem ze srdce žehnám.“ 
       Padre Pedro Faťa 

 

 
  



Rozpis bohoslužeb  
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslu žby 

27.3. Ne 
8:00 Jezernice 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Taize Podhoří 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

28.3. Po 
8:00 Jezernice 

Pondělí velikonočního oktávu 
9:30 Loučka 

30.3. St 
16:30 Loučka 

Středa velikonočního oktávu 
18:00 Podhoří 

31.3. Čt 17:00 Jezernice Čtvrtek velikonočního oktávu 

3.4. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
2. Neděle velikonoční 

Taize Jezernice 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

4.4. Po 17:00 Jezernice Slavnost Zvěstování Páně 

6.4. St 
16:30 Loučka 

2. Týden velikonoční 
18:00 Podhoří 

10.4 Ne 
8:00 Jezernice 

3. Neděle velikonoční 
Taize Loučka 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
11.4. Po 17:00 Jezernice sv. Stanislav 

13.4. St 
16:30 Loučka 

3. Týden velikonoční 
18:00 Podhoří 

14.4. Čt 17:00 Jezernice  

17.4. Ne 
8:00 Jezernice 

4. Neděle velikonoční 
Taize Podhoří 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
18.4. Po 17:00 Jezernice 4. Týden velikonoční 

20.4. St 
16:30 Loučka 

 18:00 Podhoří 
21.4. Čt 17:00 Jezernice  

24.4. Ne 
8:00 Jezernice 

5. Neděle velikonoční 
Taize Jezernice 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
25.4. Po 17:00 Jezernice Sv. Marek, evangelista 

27.4. St 
16:30 Loučka 

5. Týden velikonoční 
18:00 Podhoří 

28.4. Čt 17:00 Jezernice  

1.5. Ne 
8:00 Jezernice 

6. Neděle velikonoční 
Taize Loučka 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



 
Žalmy:  
27.3. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! 
3.4. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá 

navěky. 
10.4. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 
17.4. Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 
24.4. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
  1.5. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 
 
Myšlenky k evangeliím: 
27.3. Ježíš musel vstát z mrtvých. (J 20,9) 
  3.4. Za týden přišel Ježíš zase. (J 20, 19) 
10.4. Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. (J 21,13) 
17.4. Já dávám svým ovcím věčný život. (J 10,28) 
24.4. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. (J 13,34) 
1.5. Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.  

(J 14,26) 
 

Sbírky: 
Březen 

Farnost 
Sbírka na světové dny mládeže 

v Krakově 
Sbírka 

na opravy 
Jezernice 930 940 
Loučka 700 2 000 
Podhoří 1 200 1 450 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Duben 
17.4. Sbírka na křesťanská média 
24.4. Sbírka na opravy 
 
Statistika financí 

Farnost 1.1. 2015 
[tis. Kč] 

Příjmy 2015 
[tis. Kč] 

Náklady 2015 
[tis. Kč] 

31.12. 2015 
[tis. Kč] 

Jezernice 154 + 76 - 31 199 
Loučka 149 + 59 - 33 175 
Podhoří 44 + 85 - 77 52 

Příjmy – nájmy, dary, sbírky 
Výdaje – náklady na opravy, energii, bohoslužbu, odeslané sbírky 



Jubilea v dubnu: 
Farníci a redakce přejí: 
paní Jarmile Ocelkové z Loučky k požehnaným 90. narozeninám, 
paní Jiřině Navrátilové z Jezernice, která se dožívá 85 let, 
paní Marii Váňové a Bohumile Brussové z Podhoří, které oslaví 65 let, 
paní Jarušce Obořilové k významným kulatinám, 
všem vyprošujeme hojnost Božích darů, štěstí, zdraví a Boží požehnání. 
 
Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

  3.4. Neděle Božího milosrdenství 
  4.4. Jez – 18:00 Kafeteze pro dospělé 
  8.4. Paršovice – 17:00 cesta světla 
11.4. Jez – 18:00 spolčo pro mládež 
13.4. Pod – 17:00 večeřadlo 
22.4. Hranice – 19:00 adorace 
23.4. Olomouc –  pouť za obnovu rodin a duchovních povolání, pro  

zájemce bude vzadu v kostelích papír, na který se 
prosím zapište 

30.4. Lou – 9:30 spolčátko pro děti 
 
 
Padre Pedro zve na brigádu: 
Sobota: 9.4., 16.4., 23.4. 
- sraz v 7:00 u fary v Jezernici 
- práce v lese 
- motorové pily, sekyrku, pracovní oblečení, svačinu a dobrou    
  náladu s sebou 
 
 
 
 
Pozvánka na letní tábor 8.7. – 17. 7. 2016, více informací 
na: oborilova.a@seznam.cz. 
 
 
 
 
Kontakt na redakci: fatau@seznam.cz 


