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Úvodní slovo:  

Drazí bratři a sestry, 
začíná listopad a já na chviličku zmizím do Portugalska, abych tam 

s mými kolegy z katolické organizace Orel domlouval cyklopouť roku 
2017. Plánujeme cestu ze španělského Santiága, do portugalské Fátimy, 
kde chceme prožít vrchol poutě a připomenout si 100. výročí od zjevení 
Panny Marie třem malým pasáčkům. Panna Maria je vybídla k modlitbě 
růžence a k tomu, aby konali pokání za hříchy. 

To je takový jeden tematický celek, který budeme prožívat příští 
rok. Jaké téma bude vyhlášeno pro příští rok, zatím ještě nevíme. Mělo 
by být zveřejněno svatým otcem Františkem kolem slavnosti Krista Krále. 
Tak zatím čekáme. Ale nečekejme se založenýma rukama. Předminulou 
neděli jsem Vám rozdal prázdné bílé lístky (papírové papírky) a ty nám 
představují někoho, kdo je třeba církvi vzdálen, ale přesto cítíme jakousi 
povinnost nebo touhu, aby tento člověk objevil Krista. Modleme 
se i nadále na tento úmysl a věřme, že to nejsme my, kdo má otěže 
v rukou, ale Pán to je. Každý měsíc se modlíme na nějaké úmysly. 
V dušičkovém období navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za zemřelé. 
Teď v průběhu listopadu pokračujme v modlitbě za živé, kteří by však 
mohli ožít i duchovně. A modleme se i za sebe navzájem. 
       Padre Pedro Faťa 
 
 
  



 
 
 

Rozpis bohoslužeb 
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

6.11. Ne 
8:00 Jezernice 

32. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

13.11. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
33. neděle v mezidobí 

(Modlitba za mír Jezernice) 
9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

14.11. Po 17:00 Jezernice 33. týden v mezidobí 
16.11. St 16:30 Loučka  
17.11. Čt 18:00 Podhoří Sv. Alžběta Uherská 
18.11. Pá 17:00 Jezernice 

 

20.11. Ne 
8:00 Jezernice 

Slavnost Ježíše Krista Krále 
(Modlitba za mír Loučka) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

21.11. Po 17:00 Jezernice 
Zasvěcení Panny Marie v 

Jeruzalémě 
23.11. St 16:30 Loučka 34. týden v mezidobí 

24.11. Čt 18:00 Podhoří 
Sv. Ondřej Dung-Lac 

a druhové 
25.11. Pá 17:00 Jezernice 

 

27.11. Ne 
8:00 Jezernice 

1. neděle adventní 
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
28.11. Po 17:00 Jezernice 1. týden adventní 
30.11. St 16:30 Loučka Sv. Ondřej, apoštol 
1.12. Čt 18:00 Podhoří 

 
2.12. Pá 17:00 Jezernice 

 

4.12. Ne 
8:00 Jezernice 2. neděle adventní 

(Modlitba za mír Jezernice) 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Žalmy:  
  6.11. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
13.11. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
20.11. Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova 

půjdeme!“ 
27.11. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. 
  4.12. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje nav
 

Myšlenky k evangeliím: 
  6.11. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. (Lk 20, 38) 
13.11. Vytrvalostí zachráníte svou duši. (Lk 21, 5–19) 
20.11. Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 
27.11. Bděte, abyste byli připraveni. (Mt 24, 37-44) 
  4.12.  Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. 
 
 

Sbírky: 
Říjen 

Farnost 
Na 

opravy 
Na světové 

misie 

Jezernice 950,- 1300,- 
Loučka 8200,- 900,- 
Podhoří 2100,- 1100,- 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Listopad 
13.11. Sbírka na Charitu ČR 
20.11. Sbírka na opravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 
išel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 

ekli: „Do domu Hospodinova 

jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 

jdeš do svého království. (Lk 23, 35-43) 

iblížilo nebeské království. (Mt 3, 1-12) 

h zaplať. 



Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

  6.11. Lou – 9:30 Poutní mše svatá ke sv. Karlu Boromejskému 
  8.11. Hranice – Setkání pastoračních a ekonomických rad 
13.11. Jez – 8:00 Poutní mše svatá ke sv. Martinovi 
13.11. Pod – 17:30 Večeřadlo 
14.11.  Jez – 18:00 Kafeteze pro dospělé 
18.11. Hranice – 19:00 Studentská mše svatá, celebruje P. Janšta 
19.11.  Soběchleby – 8:00 florbal pro ministranty, zahájení  

v místním kostele mší svatou. Přijďte, bude 
to považováno jako ministrantská schůzka, tj. 
bude samolepka ☺ 

19.11.  Jez – 18:30 – setkání pastoračních rad všech farností, večeře  
 zajištěna. ☺ Prosím přijďte v plném počtu. 
Budou se projednávat vážná témata, debaty 
nejsou povoleny, není čas. ☺ ztrácet čas. ☺ 
Vítány jsou pouze věcné připomínky. ☺ 
Děkujeme za pochopení. ☺ 

24.11. Jez – 19:00 Spolčo mládež triangl 
25.11. Lipník nad Bečvou – 20:00 Ples farnosti Lipník proběhne 

v kulturním domě Echo, ples je 
sladěn do módy 50. a 60. let 

26.11. Jez – 17:00 Silvestrovské spolčátko 
4.12. Jez – 18:00 proběhne v kostele sv. Martina koncert  

smíšeného pěveckého sboru Harmonia z Hranic 
 

Jubilea: 
V měsíci listopadu se dožívá krásných LXXX. let paní Marie Brázdová 
z Jezernice. Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, sílu, zdraví 
a ochranu Panny Marie. 
 

Pastorační rada 
8. listopadu proběhne v Hranicích v koncertní síni setkání pastoračních 
rad. Podrobnější informace se dozvíte v ohláškách. 
 

HOLA HOLA stránka volá ☺☺☺☺ 
Máme tady internetové stránky farností. Dění ve farnostech můžete 
sledovat na www.farnostitriangl.cz 
 Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840 


