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 Drazí přátelé, 
začíná nový rok 2018 a my můžeme tipovat, jakýpak asi bude. Věřím, 
že dobrý. Bude plný událostí, o nichž zatím nemáme ani tušení, ale objeví 
se i děje, které už dlouhodobě a nedočkavě očekáváme. Jsme křesťané, a ti 
nikdy jen tak nečinně nestáli, ba právě naopak. Vstupovali do dění světa a nic 
nedbali na to, že někdy promlouvají a jednají nevhod, totiž tak, že se to 
mocipánům nehodilo. Ve všech dobách byli křesťanští mučedníc
kteří vedli církev těžkými obdobími, obyčejní lidé, kteří pro víru v
Krista ztráceli práci, domov, svobodu nebo i život. Neztratili však svou tvář, 
neztratili duši. Mohli se na sebe každé ráno dívat do zrcadla a nestyděli se 
za sebe. Bylo však i mnoho těch, kteří neměli sílu odolávat pokušením, 
kterými v tak velké míře umí lákat či strašit náš bezbohý svět.  Věřím, že my 
křesťané nejsme lidmi, kteří by se měli schovávat a počkat, jak to všechno 
dopadne. Ani nejsme těmi, kdo mají brblat a nadávat.  

Kým jsme? Jsme lidmi neochvějné naděje, naděje, kterou nezlomí 
ani nemoc ani smrt. Proč? Protože věříme ve vzkříšení mrtvých. Vzpomenu 
papeže, kterého jsme téměř všichni zažili a který ovlivňoval na
na sklonku totality (1978-1989) a potom v letech následující postmoderny 
(1989-2005). Jeho první slova, když byl zvolen, zněla svatopetrským 
náměstím do strachu a nejistoty tehdejšího světa: „Non abbiate paura!“  
„Nemějte strach!“ Tato slova ať znějí i v našich uších dnes. Ubíhaly roky 
a stárnoucí papež Jan Pavel II. neustával v cestování po světě s
poselstvím. Nejen že mluvil vhod i nevhod, ale také se nebál a na
země, kam se běžně na dovolenou nejezdí. Onen papež, když poláci 
zvažovali, jestli vstoupit do Evropské Unie nebo ne, pronesl také určité 
doporučení, o němž se v naší české společnosti nebylo možno nikde dočíst. 
Řekl svým polákům, ať do EU vstoupí, ale ať si uvědomí, že tam mají 
přinášet Krista a křesťanské hodnoty. K tomu jsou povoláni, za to nesou před 
Bohem odpovědnost. 

Drazí přátelé, v tomto novém roce 2018 se vždycky ptejme před 
různými rozhodnutími, jak by se asi k celé záležitosti postavil Ježíš, kdyby tu 
stál vedle mě? To nám může pomoci, rozhodovat se ve světle Božím, 
ve světle Ducha Svatého. 

Přeji vám všem požehnaný rok a moudrost, sílu a odvahu jít tuto etapu 
života s Kristem, ať už vám bude lehko anebo i těžko.          
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Rozpis bohoslužeb 
Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.1. Po 
8:00 Jezernice 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

3.1. St 16:30 Loučka Nejsvětější jméno Ježíš 
4.1. Čt 18:00 Podhoří 

 
5.1. Pá 17:00 Jezernice 

 
6.1. So 7:30 Loučka Slavnost Zjevení Páně 

7.1. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
Svátek Křtu Páně 

(Modlitba za mír Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
8.1. Po 17:00 Jezernice 1. týden v mezidobí 

10.1. St 16:30 Loučka 
 

11.1. Čt 18:00 Podhoří 
 

12.1. Pá 17:00 Jezernice 
 

14.1. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

15.1. Po 17:00 Jezernice 2. týden v mezidobí 
17.1. St 16:30 Loučka Sv. Antonín, opat 

18.1. Čt 18:00 Podhoří 
Panna Maria, Matka jednoty 

křesťanů 
20.1. Pá 17:00 Jezernice 

 

21.1. Ne 
8:00 Jezernice 

3. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Loučka) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

22.1. Po 17:00 Jezernice 3. týden v mezidobí 

24.1. St 16:30 Loučka 
Sv. František Saleský, biskup, 

učitel církve 
25.1. Čt 18:00 Podhoří Obrácení sv. Pavla 
26.1. Pá 17:00 Jezernice Sv. Timotej a Titus 

28.1. Ne 
8:00 Jezernice 

4. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

29.1. Po 17:00 Jezernice 4. týden v mezidobí 

1.2. Čt 
16:30 Loučka 

 
18:00 Podhoří 

2.2. Pá 17:00 Jezernice Uvedení Páně do chrámu 
3.2. So 7:30 Podhoří  

4.2. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



 
Žalmy:   

31.12. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
  1.1.  Bože, buď milostiv a žehnej nám. 
  7.1. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
14.1.  Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůlí. 
21.1.  Ukaž mi své cesty, Hospodine! 
28.1.  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá 
          srdce! 
 
Myšlenky k evangeliím: 

31.12. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti. (Lk 2, 22 
  1.1.  Nalezli Marii a Josefa i děťátko. Když uplynulo osm dní, 

        dali mu jméno Ježíš.(Lk 2, 16 - 21) 
  7.1.  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
14.1.  Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. (Jan 1, 35
21.1.  Obraťte se a věřte evangeliu. (Mk 1, 14-20) 
28.1.  Učil je jako ten, kdo má moc. (Mk 1, 21-28) 
 
 

 Sbírky:  Prosinec 
 

 
Leden 
21.1. Sbírka na opravy

 

 

 

Jubilea: 
Pan Jan Pavlík z Loučky se dožívá v tomto měsíci požehnaných 

devadesáti let a paní Vlasta Nespěchalová  z Jezernice oslaví krásných 
osmdesát let. Oběma přejeme radost, pokoj, lásku, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie.  

V měsíci lednu máme ještě jednoho oslavence a tím je veledůstojný 
pán - Padre Pedro, který se asi třicet let bude těšit na důchod. Faru má 
spravenou, teď ještě to zdraví a proto mu jej vyprošujeme a dále mu 
přejeme spoustu oveček, a hodně „Božích“ nápadů. 
že bude žít až do smrti. Faťo přejeme Ti, ať se jí dožiješ ve zdraví. 

Farnost Na opravy 

Jezernice 1.600,- 
Loučka 5.600,- 
Podhoří 2.300,- 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá  

(Lk 2, 22 - 40) 
Nalezli Marii a Josefa i děťátko. Když uplynulo osm dní,   

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1-18) 
(Jan 1, 35-42) 

 

 
. Sbírka na opravy 

tomto měsíci požehnaných 
Jezernice oslaví krásných 

ásku, Boží požehnání 

slavence a tím je veledůstojný 
let bude těšit na důchod. Faru má 

spravenou, teď ještě to zdraví a proto mu jej vyprošujeme a dále mu 
 Redakci slíbil, 

. Faťo přejeme Ti, ať se jí dožiješ ve zdraví.  



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

5.1. Jez 17:00 Vigilie Zjevení Páně 
  6.1. Lou 7:30 Slavnost Zjevení Páně 
  7.1. TV ČT1  18:00  Přímý přenos tříkrálového koncertu 
  8.1. Jez 18:00 Kafeteze pro dospělé 
11.1. Hranice   Ekumenická bohoslužba 
13.1. Velká   Společenský večer farností 
13.1. Pod  16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 
14.1. Jez 16:00 Setkání pastoračních rad 
17.1. Jez 18:00 Porada Trianglu 
18.1.  Jez  19:00 Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci) 
18-25.1.    Týden modliteb za jednotu křesťanů 
19.1. Hranice   Ekumenická bohoslužba 
19.-21.1. Hostýn   Víkend pro manželky 
20.1. Pod   9:30 Spolčátko pro děti 
21.1. Lipník n/B 16:00 Pro koledníčky se v KD ECHO bude 
    promítat film ZOOTROPOLIS 
24.1.   Jez  18:00 Spolčo Triangl. 
26.1.  Pod  17:00   Modlitební triduum matek 
26.1.    ???   Večer chval nejen pro mladé 
27.1.   Pod  17:00   Modlitební triduum matek 
28.1. Pod 11:00 Dětská mše –  přineste si s sebou věc, kterou  
    si myslíte, že můžou potřebovat i světci 
28.1. Pod   17:00   Modlitební triduum matek 

1.2.  Lou    12:00-16:30 Adorační den farnosti a žehnání  
                                 hromničních svíček 

1.2.   Pod 18:00 Při mši svaté budou žehnány hromniční  
    svíčky 

  2.2.  Jez 18:00  Při mši svaté žehnání hromničních svíček,  
  3.2.  Pod   7:30  Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P.  M. 
  3.2.  Hranice  Farní ples 
  4.2.  Po mši svaté bude v jednotlivých farnostech 

udělování svatoblažejského požehnání 



10.2. Odměna za službu u oltáře (ministrování) 
a na kůru (zpěváčkům a hráčům) rezervujte 
si prosím celý den! Více informací dodáme. 
Změna termínu vyhrazena. 

   
Tříkrálové koledování 2018:  
Chceme se i letos zapojit do Tříkrálové sbírky? 
Řada lidí, zvláště starých a opuštěných, i mnoho dětí 
se na koledníky těší. Zpěvem koledy přináší radost 
a přání dobra, štěstí, zdraví vinšují vám … Nesenou 
kasičkou dávají příležitost k tomu, aby i jiní 
se podíleli na dobrých věcech. Lze-li to říci, tak 
Tříkrálová sbírka je sbírka o radosti – o té, kterou 
koledníci prožívají v mraze, náledí, chumelenici, větru.  
Budete i vy letos znovu rozdávat radost? ANO! 
 

Koledování ve farnostech: 
6.1. sobota dopoledne – Podhoří 
6.1. sobota odpoledne – Loučka 
7.1. neděle odpoledne – Jezernice 

Žehnání koledníkům: 
Podhoří 4.1. po mši 
Loučka 3.1. po mši 
Jezernice 7.1. ve 13:00 

 
Ministrantské schůzky: 
12.1., 26.1. – v 18:00 v Jezernici. 
 
 

 
Otevírání betléma v Podhoří 
Poděkování patří všem účinkujícím dětem ze všech tří farností, hudebnímu 
doprovodu za vystoupení a otci Petrovi za kvíz, který si pro děti nachystal. 
Děti vám věnovaly svůj čas, hlasivky, talent a zpříjemnili sváteční chvíle 
Štědrého dne.  
 
Velké poděkování 
Rádi bychom poděkovali za uplynulý rok 2017. Velké díky patří Vám, 
křeří se podílíte na úklidu kostela, výzdobě, doprovázení při liturgii svými 
zpěvy, hraním, ministrováním, lektorům, lektorkám, kostelníkům a 
farníkům za jejich modlitby. Děkujeme za Vaše služby a těšíme se na další 
spolupráci. 
 

Bohu a Vám díky. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Předseda vlády: Mgr. Utíkal Petr 

 

1. Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:  
Tvrdoň Mario 

2. Místopředsedkyně vlády a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: 
Bc. Obořilová Anna 

3. Místopředsedkyně vlády a ministryně průmyslu a obchodu:  
Ing. Hašová Jiřina 

 

Ministryně financí: Ing. Hašová Marta 

Ministr obrany: Haša Ladislav ml. 

Ministryně vnitra: Brussová Bohumila 

Ministryně kultury: Mgr. Hrbáčková Daniela 

Ministryně gastronomie: Obořilová Jarmila 

Ministryně životního prostředí: Kotačková Marie 

Ministryně zemědělství: Rodeová Markéta 

Ministryně zdravotnictví: Zemánková Marie 

Ministryně pro místní rozvoj: Košvancová Marie 

Ministr práce a sociálních věcí: Rada Pavel 

Ministr dopravy: Bednář Jiří 

Ministr pro skauting: Rode Jakub 



Předsedkyně poslaneckého výboru pro komunikaci a diplomatické vztahy 
v zahraničí: Libosvárová Jarmila 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro designové a estetické záležitosti 
sakrálních prostorů pod záštitou ministerstva kultury: Hašová

Předsedkyně poslaneckého výboru pro SDH a dobrovolné složky v
pod záštitou ministerstva obrany: Kunovská Miroslava 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro výběr daní a sbírek pod záštitou 
ministerstva financí: Pinčeková Jarmila 
 

Náměstkyně ministryně kultury pro šíření novozákonního poselství: 
Domesová Vlasta 

Náměstkyně ministryně kultury pro zachování tradic v liturgii se 
specializací na organologii: Bednářová Pavlína 
 

Mluvčí vlády: Rode Daniel 
 
Zapisovatelka a odborný poradce: Obořilová Anežka 

 
 

 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro komunikaci a diplomatické vztahy 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro designové a estetické záležitosti 
Hašová Marta st. 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro SDH a dobrovolné složky v ČR 
 

Předsedkyně poslaneckého výboru pro výběr daní a sbírek pod záštitou 

Náměstkyně ministryně kultury pro šíření novozákonního poselství: 

liturgii se 


