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Drazí farníci, bratři a sestry, kamarádi, přátelé,
měsíc červen, který právě začíná,
íná, nám chystá spoustu nabídek. Jsou
to události různého typu. Červen je ve znamení Nejsvětějšího
Nejsvě
Srdce
Ježíšova. Budeme slavit slavnost Těla
la a Krve Páně s průvodem
po Podhoří. To je slavnost, která nám má připomenout,
ipomenout, jak je pro nás,
katolické křesťany, důležitá
ležitá eucharistie. Otázka pro každého z nás se u té
příležitosti přímo nabízí: Jak si vážím tohoto Kristova daru a jak z něj
n
čerpám? Děkuji všem, kteříí se nad tímto tématem zamýšlíte a těm,
t
kteří
se na přípravě a průběhu
hu této oslavy budete podílet. V neděli
ned 11. června
v Loučce oslavíme sv. Antonína z Padovy u kapličky
čky v 9:30. Svatý
Antonín není změkčilým a naivním světcem, jak by se mohlo podle jeho
vyobrazení s malým Ježíškem v náručí zdát. Přečtěte
ř č ěte si jeho životopis
a zjistíte, že to byl velmi odvážný, vzdělaný a houževnatý
ouževnatý muž. 11. června
jsme rovněž zváni do Hranic, kdy bude setkání schol se spoustou
duchovních písní v podání schol našeho děkanátu.
ěkanátu. Poslední neděli
ned
v červnu budou v Loučce přistupovat
istupovat k prvnímu svatému přijímání
p
dva
malí kluci. Modleme se za ně a za jejich rodiny. Děkuji.
A zároveň jsme zváni na pomoc při brigáděě na jezerské
jez
faře.
V semináři nás učili, že fara není dům faráře.
e. Fara je domem farnosti.
Pustili jsme se do oprav fary proto, aby se trochu povznesla a přiblížila
p
dnešnímu standardu, aby nevyhořela
ela stará elektroinstalace a zároveň
zárove také
proto, aby mohla být lépe využívaná pro různá
zná setkání, nízkopočetné
nízkopo
pobyty schol, ministrantů a organizaci různých
zných farních akcí. Velmi moc
děkuji všem brigádníkům, kteří už na faře udělali
lali moc práce a odpracovali
desítky hodin. Stále zůstává na faře hodně pracovních
covních úkolů ...
Požehnaný červen a hodně síly Ducha Svatého
Padre Pedro
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Rozpis bohoslužeb
Farnost
Bohoslužby
Jezernice
Seslání Ducha Svatého
Loučka
(Modlitba za mír Loučka,
mimořádně 18:30)
Podhoří
Jezernice
Sv. Bonifác, mučedník
Loučka
Ježíše Krista, nejvyšší
Podhoří
a věčný velekněz, svátek
Jezernice
Jezernice
Slavnost Nejsvětější Trojice
Loučka
(Modlitba za mír Podhoří)
Podhoří
Jezernice
Podhoří
Loučka
Těla a Krve Páně, slavnost
Jezernice
11. neděle v mezidobí
Podhoří
(Modlitba za mír Jezernice)
Jezernice
11. týden v mezidobí
Loučka
Sv. Alois Gonzaga, řeholník
Podhoří
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
Jezernice
slavnost
Jezernice
12. neděle v mezidobí
Loučka
(Modlitba za mír Loučka)
Podhoří
Jezernice
12. týden v mezidobí
Loučka
Sv. Irenej
Sv. Petr a Pavel, apoštolové,
Podhoří
slavnost
Jezernice
Sv. prvomučedníci římští
Jezernice
13. neděle v mezidobí
Loučka
(Modlitba za mír Podhoří)
Podhoří
Jezernice
Loučka
Sv. Cyril a Metoděj, slavnost
Podhoří

Žalmy
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvářř země!
země
…chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.
Jeruzaléme oslavuj Hospodina.
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Myšlenky k evangeliím
4.6. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte
řijměte Ducha
svatého. (Jan 20,19-23)
11.6. Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho
ho spasen. (Jan 3,17)
18.6. Zavolal dvanáct učedníků a poslal je. (Mt 9, 36-10,
10, 8)
8
25.6. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. (Mt 10, 28)
2.7. Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá
řijímá vás, přijímá
p
mne. (Mt 10, 37-42)
Sbírky: Květen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na křesťanská
media
780,--1.200,-

Na opravy
1.450,5.400,2.000,-

Červen
4.6. Sbírka na církevní školství
25.6. Sbírka na opravy
Jubilea
V měsíci červnu máme 3 oslavence: paní Jemelková a pan
Haša z Jezernice, paní Beková z Podhoří, kteří
ří před
několika lety již oslavili 50 let, ale čas jde dál a nyní na ta
krásná léta vzpomínají: 15, 10 a 5 let.
Přejeme všem těmto oslavencům
m Boží požehnání, ochranu
Panny Marie, hodně darů Ducha Svatého, životní
otní
optimismus a elán.
Trocha humoru pro zasmání: ☺ ☺ ☺
Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči
či do kostela. Když
jednou viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá
írá kalich, pošeptal mamince
do ucha: "Až umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď."

Co nás čeká a nemine
4.6.
5.6.
8.6.

(Jez – Jezernice, Lou – Loučka,
čka, Pod – Podhoří)

Lou
Jez
Lipník

18:30 Modlitba za mír k Duchu Svatému
18:00 Domlouvání dětské mše svaté u Hašů
15:00 Setkání v Meditační zahradě – v programu vystoupí
i Triangl se scholou z Podhoří
t
8.6.
Pod
18:45 Domlouvání zástupců našich farností Božího těla
11.6. Lou
9:30 Pouť ke sv. Antonínu z Padovy u kapličky,
kaplič
spojeno s dětskou mší svatou. S sebou si
přineste ořechové skořápky
11.6. Hranice 15:00 Setkání schol
12.6. Jez
18:00 Kafeteze – (společenství dospělých)
ělých) mimořádně
mimo
v kostele
13.6. Pod
18:00 Večeřadlo
16.6. Jez
Ministrantská schůzka,
zka, bude probíhat nácvik na Boží tělo
t
17.6. Olomouc
Pouť děkanátu za rodiny, nová kněžská
kně
a řeholní
povolání – vzhledem k množství nahlášených lidí,
pojedeme auty. Bližší informace Podhoří
Podho u Obořilů,
Loučka u otce Petra, Jezernice u Hašů.
18.6. Pod
11:00 Mše sv. spojená se slavnostním průvodem
ůvodem
22.6. Hranice 19:00 Večerní modlitba Taize v evangelickém kostele
na Šromotově náměstí
23.6. Hranice 19:00 Studentská mše
23. – 25.6. Pod
Modlitební triduum matek (pá, so 18:00, ne 14:00)
25.6. Jez
16:00 Mládež a děti z TRIANGLU ztvární pohádkové
p
divadlo
„Babička to pěkně plete“ doporučujeme
čujeme si vzít kapesník
25.6. Lou
9:30 První svaté přijímání
28.6.
18:00 Pastorační rada – místo bude upřesněno
ř ěno
30.6 Pod
18:00 Ministrantská schůzka

Modlitby matek
Podhoří – pondělí dopoledne u Kotačků nebo u Švarců
ů (č.p.
(č. 6)
Loučka – středa odpoledne
Důležité informace pro herce, herečky a ochotníky
Připravujeme pohádkové divadlo s dětmi,, které
ztvárníme 25.6. Zkoušky budou probíhat v pátek v 18:00
a to 2.6., 9.6., 16.6. V týdnu od 19.6. – 23.6. bude
upřesněno místo i čas.

Svatí měsíce:

Sv. Antonín z Padovy
(13.6.)

V mládí vstoupil k augustiniánům v Lisabonu.
Rozhodl se věrně uskutečňovat evangelní
zásady. Přestoupil k františkánům a stal
se knězem. Toužil po misijní činnosti v Africe,
ale Bůh rozhodl jinak. Přistál na Sicílii.
Po prozrazení jeho vynikajících znalostí
a nadání, které z pokory tajil, se soustředil
na kazatelskou činnost. Františkem byl také
pověřen vyučováním teologie v Bologni
i jinde. Antonín prošel severní Itálii, byl
i v jižní Francii. Učil, že pokora, chudoba,
trpělivost a poslušnost jsou jazyky Ducha sv.,
kterými svědčíme o Kristu. Živá je řeč, když
hovoří skutky. A vždy kladl důraz na potřebu
svátosti smíření. Zemřel předčasně v Arcelle
u Padovy.

Patron: františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů
a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce;
při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným
mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi.
Atributy: Dítě Ježíš, františkán, hostie, kazatelství, kůň, lilie, mrtvý, noha,
osel, ryby.
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Antonínu z Padovy)
S odvahou hovořit o radostné zvěsti i skutky je jedna stránka, v níž
je mi Antonín vzorem a druhá stránka je žít skrytě a nosit v sobě prostor
pro rozmluvu s Bohem. Snažit se osvojit si tyto dva Antonínovy příklady
chci i já, protože představují život ve spojení s Bohem.
Všemohoucí Bože, Tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého
kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách;
na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako křesťané
a ve všech protivenstvích se cítili pod Tvou ochranou v bezpečí. Skrze
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval
v Českých Budějovicích
jovicích a v Praze. Hájil pravdu
proti josefinismu
u a asi proto nebyl doporučen
doporu
k svěcení.
cení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla
do Ameriky, kde byl vysvěcen
ěcen a působil
pů
s velikou
horlivostí a obětavostí.
tavostí. Jeho první místo bylo blízko
Niagarských vodopádů.
ů. V r. 1840 vstoupil
do kongregace Nejsvětějšího
ějšího Vykupitele a r. 1852
byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval
kostely, katolické školy i kněžské
kně
semináře.
Pracoval do vyčerpání
erpání všech svých sil. Raněn
Ran
mrtvicí skonal při cestě městskou
ěstskou ulicí.
Sv. Jan (Nepomuk) Neumann (19. 6.)
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Janu Neumannu)
S myšlenkou "Utrpení Kristovo,
o, posilni mě!"
m
budu
rozjímat o Ježíšově utrpení, které bylo
ylo posilou mnoha světců.
sv
A při zamyšlení se nad jeho bolestnou cestou budu hledat řešení všech
problémů ve svém životě.
Bože, Tys dával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění
pln
pastýřských povinností; pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním
úsilí o dosažení dokonalosti, abychom v Tvé církvi přinášeli
p
užitek.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho
o Pána, neboť on
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
v
věků.
Amen

Prázdniny už
se blíží, HURÁ!
HURÁ
☺

