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Pokoj Vám! 

Těmito slovy pozdraví vzkříšený Ježíš své vyděšené učedníky. Pokoj 

Vám! To je, drazí přátelé, nejenom krásný pozdrav – šalom, ale zároveň 

i předání tohoto Božího daru – daru Ducha svatého. Učedníci by toho moc 

nezmohli, kdyby jim nebyl býval dal Ježíš potřebné dary k jejich službě. 

A teď to vztáhněme na sebe. Ani my bychom toho moc nezmohli, kdyby nám 

nebyl býval dal a neustále pořád dával potřebné dary ke službě náš Pán.  

Když před velikonocemi přicházel Ježíš s učedníky do města, 

pozvolna je uváděl do situace, která se v Jeruzalémě chystala. Bude vydán 

do rukou hříšníků, týrán a zabit. Třetího dne však vstane z mrtvých. 

A zatímco svým učedníkům svěřuje významná tajemství jeho života a smrti, 

někteří učedníci se hádají mezi sebou, kdo z nich je největší a Petr mu 

to vydání, mučení a smrt začne rozmlouvat. Zatím nic nechápali. Teprve 

po vzkříšení a po přijetí Ducha svatého začali být uváděni do plné pravdy. 

A když to opět vztáhneme na sebe, vyjde nám táž rovnice: pokud se také my 

nesetkáme s Kristem vzkříšeným a nepřijmeme ještě jeho svatého Ducha, 

budeme se podobat učedníkům putujícím do Jeruzaléma, kteří dělají a říkají 

různé vylomeniny, ale unikají jim významná tajemství a podstata života. 

Odložme válku, odložme nenávist, odložme roztržky, nepožírejme 

se navzájem nenávistí, odstraňme ten kvas naší osobní zloby a vstupme 

do velikonoční doby jako lidé noví, obnovení Kristem vzkříšeným. 

A proto drazí přátelé: Šalom alejchem – Pokoj Vám. Vstupme 

s Bohem Trojjediným do osobního vztahu. Jak? Třeba tak, že se nebudeme 

stavět k Bohu a církvi postojem: to on, to oni. Ale postojem zcela jiným: 

to Ty Pane a to my společně. Mít osobní vztah k Bohu nemusí být vůbec 

těžké. Nehledejme v tom žádnou vědu. Mně osobně pomáhá malá inovace 

známé modlitby: Sláva Tobě, Bože, sláva Tobě, Ježíši, sláva Tobě, Duchu 

svatý, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Říkejme 

třeba po přijímání těla Kristova: Jsi Pán můj. Jsi Bůh můj. 



Moc rád bych na tomto místě poděkoval Vám všem, kteří jste využili 

nabídky a prožili jste spolu s námi velikonoční třídenní od čtvrtku 

až do soboty v kostele v Podhoří. Děkuji varhanici za důstojný a krásný 

doprovod, především na bílou sobotu, zpěvákům poskládaným z různých 

farností, za krásné zpěvy a také za to, že překonali různá napětí způsobená 

různými návyky. Děkuji kostelníkům za jejich čas a přípravy, děkuji 

ministrantům, ze tří farností za čas strávený nácvikem obřadů, aby mohla 

vyniknout povznášející krása velikonoční liturgie Tridua. Vedoucím 

ministrantů, kteří věnovali čas nácvikům a přípravám. Děkuji lektorům 

za pečlivou osobní přípravu na čtení. Děkuji výzdobám, úklidům a všem 

pomocníkům. A také všem, kteří neváhali a bděli hodinu u Božího hrobu. 

Děkuji za křížové cesty v postní době. Děkuji i Vám, kteří jste do kostela 

nemohli přijít, ale byli jste přes televizi nebo rádio ve spojení s celou církví 

a s námi v modlitbě.  

Požehnané Velikonoce Vám všem.            

Padre Pedro  

 



 

 

 
Rozpis bohoslužeb 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.4. Ne 

8:00 Jezernice 

Zmrtvýchvstání Páně 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

2.4. Po 
8:00 Jezernice 

Velikonoční pondělí 
9:00 Loučka 

5.4. Čt 18:00 Podhoří 
 

6.4. Pá 17:00 Jezernice 
 

7.4. So 7:30 Loučka Mše svatá - úcta k P. M 

8.4. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
2. neděle velikonoční 

(Modlitba za mír Jezernice) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

9.4. Po 17:00 Jezernice Zvěstování Páně, slavnost 

11.4. St 16:30 Loučka Sv. Stanislav 

12.4. Čt 18:00 Podhoří 2. týden velikonoční 

13.4. Pá 17:00 Jezernice 
 

15.4. Ne 

8:00 Jezernice 
3. neděle velikonoční 

(Modlitba za mír Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

16.4. Po 17:00 Jezernice 3. velikonoční týden 

18.4. St 16:30 Loučka 
 

19.4. Čt 18:00 Podhoří 
 

20.4. Pá 17:00 Jezernice 
 

22.4. Ne 

8:00 Jezernice 
4. neděle velikonoční 

(Modlitba za mír Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

25.4. St 16:30 Loučka Sv. Jiří 

26.4. Čt 18:00 Podhoří Sv. Marek, evangelista 

27.4. Pá 17:00 Jezernice 
 

29.4. Ne 

8:00 Jezernice 
5. neděle velikonoční 

(Modlitba za mír Jezernice) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

30.4. Po 17:00 Jezernice 5. týden velikonoční 



 

Žalmy:   

  1.4. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! 

  8.4.  Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 

15.4. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 

22.4.  Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 

29.4.  Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 

 

Myšlenky k evangeliím: 

  1.4.  Ježíš musel vstát z mrtvých. (Jan 20, 1-9) 

  8.4.  Za týden přišel Ježíš zase. (Jan 20, 19-31)  

15.4.  Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. 

                                                                                                      (Lk 24, 35-48) 

 22.4. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. (Jan 10, 11-18) 

 29.4. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. (Jan 15, 1-8)  
 

 

          Sbírky:  Březen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jubilea: 

V měsíci dubnu se bude v podhorském kostele opět 

slavit. Paní Martě Volkové se k její sedmdesátce přikolébala 

pětka a pan Vojtěch Šubrt zakusí roli sedmdesátníka. 

Zároveň gratulace letí do Jezernice k Terce Pírkové, 

která bude slavit získání občanského průkazu. Tak ať si ho 

krásně užívá, dokud na něm všechny rožky má.  

 

Všem společně vyprošujeme do dalších let ochranu Panny Marie, hojnost 

Božího požehnání a pevné zdraví. 

Farnost Na opravy Na Boží hrob 

Jezernice 1.400,- 200,- 

Loučka 3.700,- 500,- 

Podhoří 2.300,- 400,- 

Duben 

  1.4.  Sbírka na kněžský seminář 

15.4.  Sbírka na opravy 

 



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

  7.4.  Lou  7:30  Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M 

  8.4.   Při mši svaté budou v obětním průvodu 

přinášeny kasičky postní almužny. 

  8.4.    Po mši svaté se doporučuje zpívat hymnus   

                                               k Božímu milosrdenství. 

  9.4. Jez 18:00 Kafeteze pro dospělé 

12.4.  Jez  19:00 Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci) 

13.4.  Pod  17:00 Večeřadlo 

14.4. Jez 19:30 Porada Trianglu 

20.4. Hranice 19:00 Studentská mše 

21.4. Lou 15:00 Spolčátko pro děti 

23.4. Jez   Mše svatá nebude, otec Petr spolu s ostatními  

                                               kněžími se jede formovat 

27.4. Jez 18:00 Spolčo Triangl 

28.4. Všechovice  8:30  Uskuteční se ministrantský den, tentokrát si                 

                                    otestujeme, jak jsme na tom.  Sraz je na  

                                    faře. S sebou si vezměte svačinu, pláštěnku,  

                                    sportovní oblečení, 25 Kč a dobrou náladu  

29.4. Pod  9:30 Dětská mše svatá – vezměte si s sebou kelímek 

nebo malý květináček 

29.4.    Na poli 15:00 Žehnání polí. Sraz je u kříže, který je mezi  

                                    Jezernicí a Loučkou. 
 

Proč se na sv. Marka žehnají pole, louky, pastviny? 

Sv. Marek je patronem zrna a polí. Proto bude požehnána půda, která 

dává úrodu pro tento rok. Každý, kdo pracuje na poli či na zahrádce dotýká se 

posvěcené země, z níž jsme živeni a která se nám stane jednou i místem 

odpočinku našeho smrtelného těla. „Jako semeno kladené do úrodné země, 

které povstane a vydá stonásobný užitek, tak i my z hrobu vstaneme a náš 

užitek bude veliký – což nás učí sv. Marek ve svém Evangeliu. 

 

Ministrantské schůzky: 

6.4., 20.4., 4.5. – v 18:30 v Jezernici. 

 



VELIKONOCE 

 

Velikonoce jsou pro křesťany nadějí, že pozemský život není 

to jediné, co máme, ale že jednou – jako Kristus – vstaneme spolu s ním 

k věčnému životu. Tato naděje je pro nás radostí všedních dnů a silou 

v těžkostech, nemocech a trápeních. 

Když rozluštíš symboly ve vajíčku podle klíče dole na stránce, dozvíš 

se, co o tom řekl papež Jan Pavel II. 

 

 


