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Úvodní slovo:  
Drazí bratři a sestry, 
 
 začíná květen, měsíc panny Marie. Ta nás bude provázet tímto 
měsícem ještě silněji, než kdy předtím. Protože si za čtrnáct dní, 
připomeneme spolu s celou církví i s papežem Františkem 100.
od zjevení Naší Paní v portugalské Fatimě. Výzva Matky Boží je jasná: 
Modlete se růženec, dělejte pokání, choďte ke zpovědi, post
službu lásky, přijímejte Krista v eucharistii a berte víru vážn
asi shrnul pro nás pro všechny.  
 Svět se může měnit, ale záleží na nás, jestli tomu opravdu v
Zjevení Panny Marie ve Fatimě, a vůbec všechna taková zjevení
poukazují na to, že křesťané mají v rukou obrovskou zbra
atomová bomba. Je to modlitba. Modlitba, která může prom
srdce, tedy svět. Složíme-li zbraně a budeme kapitulovat
zlému. Budeme-li podle svých možností volat k Bohu, pak se cosi dá 
do pohybu. A o to jde. Květen je tedy pro nás další pozvánkou nebo spíš 
novou výzvou oprášit svůj vztah k Naší Paní (Nossa Senhora) a sv
i celý svět pod její ochranný plášť.  
 Mám ještě jednu malou perličku z mého krátkodobého pobytu 
v Londýně. Když jsem šel navštívit největší londýnskou meš
Regent´s Park, udělalo to na mě pěkný dojem. Dal jsem si v p
do botníku, jak mají muslimové v mešitách ve zvyku, a v ponožkách jsem 
se usadil na koberci ve velké mešitě. Udělal jsem pár fotek, protože to tak 
dělali i ostatní. Chvíli jsem se v duchu modlil a pak jsem šel do malého 
obchůdku s knihami, kde jsem hledal nějakou zajímavost na památku. 
Po pár minutách na mě prodavačka v prázdném obchodě volá, že jde pry
a že tu asi dvacet minut nebude. Tak jsem se zeptal, jestli mám odejít
na to, že ne, že tu můžu klidně zůstat, že mi to jen prostě ř
nebude. O.K. 
 Měl jsem alespoň čas na to vyhledávání a nakonec jsem našel, 
co jsem hledal. Muslimská prodavačka se opravdu asi po dvaceti minutách 
vrátila, a když jsem měl platit sedm padesát, ale nem
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drobných, tak abych nemusel rozměňovat papírovku, mávla rukou a jednu 
libru mi odpustila. Boty v botníku jsem našel, nikdo mi je neukradl. 
 Druhý den jsem zamířil pro změnu do katolické katedrály 
ve Westminsteru. Když jsem vytáhl foťák, abych udělal pár obrázků 
velkolepého, slavnostního průvodu na začátku mše, byl u mě hlídač 
a rázně mě upozornil, že fotit není dovoleno. Budiž. A když se zpívalo 
na začátku mše cosi latinského, co jsem znal, tak jsem se přidal. Načež 
si paní v lavici přede mnou uvědomila, že za ní někdo je a tak 
si preventivně přesunula kabelku, kterou měla na lavici vedle sebe raději 
na klekátko před sebe. ☺ 
 Píšu o tom proto, jen abych naznačil, že někdy stačí opravdu velmi 
málo, abychom udělali dojem dobrý nebo špatný. Snažme se lidi spíše 
získávat, než je ztrácet.  
 Přeji Vám požehnaný máj. „Hawgh, domluvil jsem.“  

Padre Pedro 
                

 

Do každé řady oveček se zatoulala jedna, která je jiná než ostatní. Najdeš ji? 



Rozpis bohoslužeb  
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

30.4. Ne 
8:00 Jezernice 

3. neděle velikonoční 
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
1.5. Po 8:00 Jezernice Sv. Josef, Dělník 
3.5. St 16:30 Loučka Sv. Filip a Jakub, apoštolové 
4.5. Čt 18:00 Podhoří 3. týden velikonoční 
5.5. Pá 17:00 Jezernice 

 

7.5. 
 

Ne 
 

11:30 Podhoří 4. neděle velikonoční 
Neděle Dobrého pastýře 

(Modlitba za mír Jezernice) 
16:30 Loučka 
18:00 Jezernice 

8.5. Po 17:00 Jezernice Panna Maria, Prostřednice 
všech milostí 

10.5. St 16:30 Loučka 4. týden velikonoční 
11.5. Čt 18:00 Podhoří 

 12.5. Pá 17:00 Jezernice 
 

14.5. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle velikonoční 
(Modlitba za mír Loučka) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
15.5. Po 17:00 Jezernice 5. týden velikonoční 
17.5. St 16:30 Loučka 

 18.5. Čt 18:00 Podhoří 
 19.5. Pá 17:00 Jezernice 
 

21.5. Ne 
8:00 Jezernice 

6. neděle velikonoční 
 (Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
22.5. Po 17:00 Jezernice 6. týden velikonoční 
24.5. St 16:30 Loučka 

 25.5. Čt 18:00 Podhoří Nanebevstoupení Páně 
26.5. Pá 17:00 Jezernice 

 

28.5. Ne 
8:00 Jezernice 

7. neděle velikonoční 
 (Modlitba za mír Jezernice) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
29.5. Po 17:00 Jezernice 7. týden velikonoční 
31.5. St 16:30 Loučka  
1.6. Čt 18:00 Podhoří Sv. Justýn, mučedník 
2.6. Pá 17:00 Jezernice  

4.6. Ne 
8:00 Jezernice Seslání Ducha Svatého 

(Modlitba za mír Loučka, 
mimořádně 18:30) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Žalmy   

  7.5. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
14.5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v 
21.5. Jásejte Bohu, všechny země! 
28.5. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
  4.6. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země
 
 

Myšlenky k evangeliím 
  7.5. Já jsem dveře k ovcím. (Jan 10,1-10) 
14.4. Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14,1-12) 
21.5.  Budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka. (Jan 14,15
28.5. Otče, oslav svého Syna. (Jan 17,1-11a) 
  4.6.  Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijmě

 svatého. (Jan 20,19-23) 
 
 

Sbírky:  Duben 
 

 
 
 

Květen 
  7.5. Sbírka na křesťanská media 
21.5. Sbírka na opravy 
  4.6. Sbírka na církevní školství 

Jubilea 
 V měsíci květnu oslaví pan Chytil z Jezernice, paní 
Anna Libosvárová a Michaela Šebestová z Podhoří krásné 
kulaté narozeniny. Vyprošujeme jim hojnost Božího 
požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví, sílu, radost 
a rodinnou pohodu. 
 50 let si rovným dílem mezi sebe rozdělí naši 
hlavní ministři. Head master Pavel Obořil a šéf ministr 
Jiřinka Hašová. Každému k jejich polovině přejeme hodně
sil, elánu, nadšení, humoru a chutě s námi bláznit i nadále.

Farnost Na opravy 
Na 

kněžský 
seminář 

Na Boží 
hrob 

Postní almužna
Vybráno 

Jezernice 1.050,- 750,- 2.250,- 2.697,
Loučka 3.200,- 2.000,- 400,- 666,
Podhoří 1.400,- 1.600,- --- 3.149,

Všem dárc
Pán Bů
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Májové pobožnosti:  
 V letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí 
zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsme vybízeni tvořit 
společenství, přimlouvat se k ní a připravovat se na její 
oslavu. Ovšem ne každý se bude moci dostat do Fatimy,
ať už v září nebo během roku. Ale můžeme 
se připravovat na různých programech v Koclířově, nebo 
vytvářet společenství při májových bohoslužbách. Proto 
se nebojme zapojit a přijďme! 

Jez po mši sv., neděle jen litanie 
Lou Po, Pá  - 18:00, St - po mši 
Pod denně 18:00 (čt – růženec přede mší sv., pak pokrač
 
Hlasování kam poslat misijní sbírku 

 
 
 
 
 

 

V neděli 23. 4. jsme mohli hlasovat, komu pom
sbírkou z března. Ve všech farnostech získala většinu hlas
na dálku. Nyní tedy bude určen prostředník za naše tři farnosti, který
komunikovat za nás společně s Charitou, a následně nám podá informace.
 
Výsledky hlasování z misijního koláčku a hltečku: 

 
Trocha humoru pro zasmání 
 Poslala maminka Pepíčka na faru se vzkazem a pou
„Hlavně nezapomeň slušně pozdravit - Pochválen buď Ježíš Kristus!“
 Po návratu se maminka Pepíčka ptala: „Tak co, 
jsem Ti říkala?“ A Pepíček s bezelstným úsměvem odpově
otevřít hospodyně, tak jsem řekl - Zdrávas, Maria!“ 

Farnost Na misijní dílo 
Jezernice 2.200,- 
Loučka 2.300,- 
Podhoří 2.000,- 

Farnost 
Adopce 

na 
dálku  

Nemocnice 
v Ugandě 

Výuka 
v 

Africe 

Papežské 
misijní 

dílo 

Likvidace 
lepry

Jezernice 18 11 7 1 ---
Loučka 19 --- 8 1 ---
Podhoří 21 15 5 4 1
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 „Mami, je pravda, že se po smrti stane z člově
samozřejmě, dají tě do hrobu a bude z tebe prach.“ „Pod mou postelí 
teda zemřelo lidí.“ 
 

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

30.4. Lou Dětská mše – domácí úkol najdete na stránkách farností 
  7.5. !!!!!   Pod 11:30, Lou 16:30, Jez 18:00.  !!!!! 
  v tuto neděli bude změna času mší 
  zpovědní služby o. Petra na sv. Hostýně
 

12.5. Hranice 19:00 Netradiční modlitba sv. růžence 

13.5. Pod  Večeřadlo – při májové pobožnosti  
16.5. Jez 18:00  Kafeteze – (společenství dospělých) mimo
  v úterý v kostele 
18.5. Pod 19:00 Porada na dětskou mši 
19.5. Jez 18:00 Nacvičování divadla s dětmi 

25.5. Jez 19:00  Spolčo TRIANGL 
26.5.  Začíná se modlit novéna k Duchu svatému
26.5. Pod 19:00 Cesta světla – v průvodu si připomeneme
  události, vytvoříme jedinečné společenství
28.5. Pod 11:00  Dětská mše – povinná výbava je jedna psací pot
  3.6. Drahotuše  Svatodušní vigilie 

  4.6. Lou 18:30 Večerní adorace za mír spojena s modlitbou k
  Svatému, s prosbami, díky 
11.5. Hranice 14:00 Setkání schol 
17.6.  Olomouc Pouť děkanátu za rodiny a nová kněžská a 
  povolání – v kostelích se zájemci prosím pište 
  na papíry, abychom mohli zajistit dopravu
 

Modlitby matek  
Podhoří – pondělí dopoledne u Kotačků nebo u Švarců (č.
Loučka – středa odpoledne 

 
Důležité informace pro herce, herečky a ochotníky 
 Připravujeme pohádkové divadlo pro děti, které 
plánujeme ztvárnit koncem června. Zkoušky budou 
probíhat většinou v pátek v 18:00. První zkouška je 19. 5. 
v Jezernici. 
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Svatí měsíce: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Panna Maria Fatimská (13.5.) 

 Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 
šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem 
dětem ve věku 7 - 10 let, z nichž dvě mladší jsou 
blahořečené (s památkou 20. 2. a 4. 4.). Účelem 
Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, 
které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména 
chránit lidi před peklem. K tomu mají napomáhat 
oběti, modlitba růžence i uctívání jejího 
Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn. 
To všechno má podporovat i vytvořené poutní 
místo kolem kaple, kterou požadovala vystavět. 
Všechna od ní sdělená tajemství se vyplňují.  
  

Předsevzetí, modlitba: (k Panně Marii Fatimské) 
 Každý, kdo se snaží o vnímavé srdce, ví, co si Panna Maria přeje 
a proč. Tak to začnu dělat a chci to konat s podobnou láskou jako ona má 
ke mně.  
 Všemohoucí, milosrdný Bože, pro Tvou lásku k Mariinu 
Neposkvrněnému srdci vyslyš naše prosby; dej, abychom na její přímluvu 
a pod její ochranou bezpečně prošli všemi nebezpečími zde na zemi 
a šťastně došli do věčné radosti v nebi. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 
po všechny věky věků. Amen 

 Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k pokání, k modlitbám 
za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí 
v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde 
o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je 
Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.  



 

Patron: rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek. 
 

sv. Zdislava (30.5.) 

 Přes svůj šlechtický stav byla ženou 
prostého života, dobroditelkou chudých 
i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit 
s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. 
Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, 
čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí 
na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. 
Radostně snášela oběti každého dne a konala 
skutky kajícnosti. Svým příkladným životem 
a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého muže 
pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího 
řádu sv. Dominika.  
 Sv. Zdislava nám ukázala, že život 
navenek všední lze prožívat ve sjednocení 
s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně.  
 

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Zdislavě) 
 Zdislava, patronka rodin nám ukazuje, jak život v manželství 
může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Podle svého postavení 
si u Zdislavy budu vyprošovat, abych i já šířil kolem sebe pokoj, s nímž 
chci sloužit bližním. Stanovím si konkrétní skutky duchovního 
a tělesného milosrdenství. Pro snoubence by bylo vhodné vykonat pouť 
ke svaté Zdislavě.  
 Bože, Tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k Tobě 
v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní; dej, ať podle jejího 
příkladu i my využíváme času věrným plněním Tvé vůle. Prosíme 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

Atributy:  děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice;  
       rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných. 


