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 Drazí přátelé, milí mladí, rád bych tu zveřejnil dopis papeže 

Františka mladým. Ve farnostech máme mladé lidi a nejsem si jistý, jestli 

ho všichni četli. Ale jsem si jistý, že neuškodí ani dospělým a starším, 

když se s ním seznámí:  

 

 „Blíží se Světový den mládeže, který se bude slavit v Panamě 

od 22. do 27. ledna 2019 a jehož tématem bude odpověď Panny Marie 

na Boží povolání: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého 

slova” (Lk 1,38). Její slova jsou odvážným a velkorysým “ano”. Je to 

přitakání toho, kdo pochopil tajemství povolání, totiž vyjít ze sebe a dát se 

do služby druhých. Náš život nachází význam jedině ve službě Bohu 

a bližním. 

 Mnoho mladých lidí, ať již věřících či nevěřících, po ukončení 

studií projeví přání pomáhat druhým, udělat něco pro ty, kdo trpí. V tom 

spočívá síla mladých, síla vás všech, která může změnit svět. V tom 

spočívá revoluce schopná zvítězit nad “silnými mocnostmi” tohoto světa, 

jde o “revoluci” služby. 

 Dát se do služeb druhých neznamená pouze připravenost jednat. Je 

zapotřebí také vstoupit do dialogu s Bohem, zaujmout postoj naslouchání, 

jak to učinila Maria. Nejprve vyslechla to, co jí říkal anděl, a pak 

odpověděla. V tomto vztahu s Bohem v tichosti srdce objevujeme svoji 

identitu a povolání, jímž nás Pán volá a které nachází výraz v rozličných 

formách: v manželství, v zasvěceném životě, v kněžství… To všechno jsou 

způsoby, jak následovat Ježíše. Důležité je objevit, co Pán od nás očekává 

a mít odvahu vyslovit “ano”. 

 Maria byla šťastná žena, protože byla před Bohem velkorysá 

a přijala plán, který pro ni měl. Nabídky, které pro nás Bůh má, podobně 

jako pro Marii, nechtějí zhášet sny, nýbrž rozžíhat touhy, aby pak náš život 

přinášel plody, nechal rozkvést mnoha úsměvům a obveselil mnoho srdcí. 

Přitakání Bohu je prvním krokem ke štěstí a k obšťastňování mnoha lidí. 



 Drazí mladí, mějte odvahu vstoupit do svého nitra a zeptat se Boha: 

„Co po mě žádáš?“ Dovolte, aby k vám Pán promluvil, a uvidíte, jak se 

váš život promění a naplní radostí. 

 Před Světovým dnem mladých v Panamě, který se již přiblížil, vás 

vybízím k přípravě, účasti a sledování všech iniciativ, které probíhají. 

Pomůže vám to kráčet k tomuto cíli. Kéž vás Panna Maria na této cestě 

doprovází a její příklad vás povzbuzuje k odvaze a k velkorysým 

odpovědím. 

 Šťastnou  cestu do Panamy! A prosím vás, nezapomínejte se 

za mne modlit. Brzy na viděnou.“  

  František 

 

 Tak já ještě přidávám prosbu pro nás všechny, ať toto lednové 

světové setkání mládeže v Panamě provázíme svou modlitbou, i když se 

ho třeba neúčastníme. Třicetileté zkušenosti s tímto velkým setkáním 

říkají, že pro zemi konání i pro účastníky je důležitou vzpruhou v životě 

víry. 

 Přeji vám všem požehnané dny tohoto roku. 

 Padre Pedro 

 

 

Modlitba za Světový den mládeže 2019 v Panamě 
 

Milosrdný Otče, 

 ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy. 

Pomoz nám hledět s vděčností na minulost, osvojovat si s odvahou 

přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost. 

 Pane Ježíši, příteli a bratře, děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou. 

Dej, ať nasloucháme tvému hlasu, který silou a světlem Ducha Svatého zní 

v každém srdci. 

 Dej nám milost být církví vycházející ze sebe, která s živou vírou 

a mladou tváří hlásá radost evangelia a přispívá k vytváření spravedlivější 

a bratrštější společnosti, o které všichni sníme. 

 Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty, kdo 

se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě, i za ty, kteří se připravují 

na jejich přijetí. 

 Panno Maria, odvěká patronko Panamy, dej, ať se dovedeme 

modlit a žít velkoryse jako ty: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle 

tvého slova“ (Lk 1,38). 

 Amen. 



Rozpis bohoslužeb 

 

 

  

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

6.1. Ne 

8:00 Jezernice 
Slavnost Zjevení Páně  

Modlitba za mír Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

7.1. Po 17:00 Jezernice  

9.1. St 16:30 Loučka  

10.1. Čt 18:00 Podhoří  

11.1. Pá 17:00 Jezernice  

13.1. Ne 

8:00 Jezernice 
Svátek Křtu Páně 

Modlitba za mír Jezernice 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

20.1. Ne 

8:00 Jezernice 
2. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

21.1. Po 17:00 Jezernice Sv. Anežka Římská 

23.1. St 16:30 Loučka 2. týden v mezidobí 

24.1. Čt 18:00 Podhoří Sv. František Saleský 

25.1. Pá 17:00 Jezernice Obrácení sv. Pavla 

27.1. Ne 

8:00 Jezernice 
3. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

28.1. Po 17:00 Jezernice Sv. Tomáš Akvinský 

30.1. St 17:00 Jezernice 3. týden v mezidobí 

31.1. Čt 18:00 Podhoří Sv. Jan Bosco 

1.2. Pá 16:30 Loučka  

2.2 So 7:30 Loučka 1. sobota k Panně Marii 

3.2. Ne 

8:00 Jezernice 
4. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Jezernice 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



 

Žalmy: 

  6.1. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. 

13.1. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 

20.1. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. 

27.1. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. 

 

Myšlenky k evangeliím: 

  6.1. Přišli jsme od východu poklonit se králi. (Mt 2,1-12) 

13.1. Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. (Lk 3,15-16) 

20.1. To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil. 

  (J 2,1-12) 

27.1. Dnes se naplnilo toto Písmo. (Lk 1,1-14) 

 

Sbírky:   

 Prosinec 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roční statistika: 

 Křty 1. sv. 

přijímání 

Biřmování Svatby Společné 

pom. nem. 

Pohřby 

Jezernice 2 0 0 1 9 6 

Loučka 3 1 0 2 7 6 

Podhoří 4 4 0 1 14 1 

 

Zaokrouhlený stav účtů ke konci roku: 

Jezernice 19.000,- 

Loučka 22.000,- 

Podhoří 128.000,- 

  

Farnost 
Na opravy 

16.12. 

Jezernice 6.380,- 

Loučka 57.000,- 

Podhoří 1.940,- 

Leden 

20.1.  Sbírka na opravy 

 



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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

6.1. Jez 13:00 Tříkrálové koledování po obci 

6.1. televize 18:00 Tříkrálový koncert na ČT 1 

12.1. Lou 19:00 Královský společenský večer – kdo tematicky 

přijde oděn, bude na místě odměněn. 

Pokud by někdo měl chvíli čas, a chtěl by napéct 

spíše slanou slast, budeme vám vděčni, v sobotu 

12.1. na 9 hodin to můžete přivézti. A pomoci 

s chystáním na sále  

13.1. Pod 10:00 Mariánské večeřadlo 

18.1.-

25.1. 

  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 

20.1. Lipník ohlášky Promítání pro tříkrálové koledníky a kamarády 

pohádky Čertoviny 

21.1. Jez 18:00 Kafeteze 

23.1. Jez 17:30 Porada triangl 

24.1. Jez 19:00 Spolčo triangl 

25.1. Hustopeče 19:00 Večer chval 

26.1. Pod/Jez 13:00 Zimní výprava s názvem „Boj s internetem“ pro 

všechny věkové kategorie, které se rády projdou. 

Sraz u kostela v Podhoří. 

25.-

27.1. 

Pod 17:30 Modlitební triduum matek 

27.1. Jez, Lou  Dětská mše sv. 

31.1. Jez 19:00 eSGéčko 

1.2. Lou 12-16:30 Adorační den farnosti zakončený mší sv. 

2.2. Lou 7:30 Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně Marii 

3.2. Je,Lo,Po Mše sv. Na začátku mše bude žehnání hromničních svící a 

po mši svaté bude hromadné svatoblažejské 

požehnání 

 

 Všem čtenářům a čtenářkám našeho farního časopisu přejeme 

v novém roce štěstí, zdraví, dlouhá léta a hlavně Boží požehnání, přímluvu 

Panny Marie, sílu a odvahu číst tyto stránky, kráčet na světě a ve světle 

Božím, lásku, pokoj a radost ze života.   Redakce     



 Na obrázku je vidět Jan Křtitel jak křtí Pána Ježíše v Jordánu. 

Najdeš mezi obrázky čtrnáct rozdílů? 

 


