
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří     Únor 2016 
 

Úvodní slovo důstojného pana faráře Padre Pedra: 

Drazí farníci, dovolte mi ještě jednou se zastavit nad tématem 
Roku Božího milosrdenství. 

Jde o dvacátý devátý Svatý rok, první nastal v roce 1300 
za papeže Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí poutníků. Nakonec 
papež vyhlásil, že každých padesát let bude „svatý rok“ s odvoláním 
na starozákonní předpis milostivého léta (Lv 25,10), kdy se měla 
vyhlásit svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit vše půjčené. 
Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v roce 
2025. Duchovní význam této události leží v pojmu „pouť“, tedy cesta 
za Bohem. Ať již jde o symbol celého našeho života či o putování 
za konkrétním cílem. Proto se po staletí vydávali poutníci nejprve 
do Svaté země a následně do Říma k hrobům apoštolů, aby si na těchto 
posvátných místech vyprosili zvláštní požehnání od Boha. Proto 
i tentokrát budeme putovat na posvátná místa, abychom si zde vyprosili 
odpuštění svých hříchů, získali odpuštění trestů za hříchy (odpustky) 
a modlili se také za Boží pomoc pro naše blízké. Podmínky pro přijetí 
jsou uvedeny v bule papeže Františka „Misericordiæ Vultus“: vykonat 
alespoň krátkou pouť do jednoho z jubilejních kostelů; slavit zde 
svátost smíření a účastnit se mše svaté. Papež ale také žádá, abychom 
rozjímali nad milosrdenstvím, vyznali víru a připojili modlitbu na 
úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého 
světa. V naší arcidiecézi můžeme navštívit tato poutní místa spojená se 
svatými branami v olomoucké katedrále sv. Václava, v bazilice P. 
Marie Nanebevzaté na Sv. Hostýně a v bazilice Panny Marie Pomocné 
na Velehradě. 

 

 

Padre Pedro 



 
 
 

Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby únor 

1.2. Po 
16:30 Loučka 

4. Týden v mezidobí 
17:30 Jezernice 

3.2 St 
16:30 Loučka 

  
18:00 Podhoří 

7.2. Ne 

8:00 Jezernice 
5. Neděle v mezidobí 

Taize Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

8.2. Po 17:00 Jezernice 5. Týden v mezidobí 

10.2. St 
16:30 Loučka 

Popeleční středa 
18:00 Podhoří 

14.2. Ne 

8:00 Jezernice 
1. Neděle postní 

Taize Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

15.2. Po 17:00 Jezernice 1. Týden postní 

17.2. St 
16:30 Loučka 

  
18:00 Podhoří 

18.2. Čt 17:00 Jezernice   

21.2. Ne 

8:00 Jezernice 
2. Neděle postní 
Taize Jezernice 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

28.2. Ne 

8:00 Jezernice 
3. Neděle postní 

Taize Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

29.2. Po 17:00 Jezernice 3. Týden postní 

 
 
 
 
 



Žalmy:  
  7.2. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 
14.2. Buď se mnou, Pane, v mé tísni. 
21.2. Hospodin je mé světlo a má spása. 
28.2. Hospodin je milosrdný a milostivý. 
 
Myšlenky k evangeliím: 
  7.2. Nechali všeho a šli za ním. (Lk 5,11) 
14.2. Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel. (Lk 4,1) 
21.1. Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil. (Lk 9,28)  
28.2. Když se neobrátíte, všichni zahynete. (Lk 13,1) 
 
Sbírky: 
Leden 

Farnost Sbírka na opravy Tříkrálová sbírka 
Jezernice 750 Kč 17 000 Kč 
Loučka 1 200 Kč 11 900 Kč 
Podhoří 1 200 Kč 11 412 Kč 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Únor 
14.2. Sbírka na opravy 
21.2. Sbírka „Haléř sv. Petra“ 
 
Křížové cesty v postní době: 
Jez – všední dny před mší svatou v 16:30 
Lou – středa přede mší svatou v 16:00 
Pod – před nedělní mší svatou v 10:30 
 
Jubilea v únoru: 
Blahopřejeme p. Domesové z Loučky k 65. narozeninám. 
Blahopřejeme manželům Jírovým z Loučky ke zlaté svatbě. 
Blahopřejeme p. Grygarové z Jezernice k jejím kulatým narozeninám. 
Blahopřejeme Aničce Obořilové z Podhoří ke čtvrt století. 
Za redakci vyprošujeme hojnost Božích darů, štěstí, zdraví a Boží 
požehnání. 
 
 
 



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

1.2. Lou –12:00 – 16:00 adorační den 
1.2. Jez – po mši svaté udělování svatoblažejského požehnání a žehnání 
hromničních svíček 
3.2. Lou, Pod – po mši svaté udělování svatoblažejského požehnání 
a žehnání hromničních svíček 
6.2. Jez – v 8:00 na faře brigáda výkopových prací, za příznivého počasí 
10.2. Lou, Pod – udělování popelce 
13.2. Hranice – plovárna – 7:30 – 8:45 –odměna tříkrálových koledníků 
13.2. Pod – 17:00 večeřadlo  
14.2. Jez, Lou, Pod – udělování popelce 
15.2. Jez  - po mši (17:45) Kafeteze pro dospělé na faře v Jezernici 
27.2. Hranice – plovárna – 7:30 – 8:45 –odměna tříkrálových koledníků 
27.2. Pod – 16:00 spolčátko 
29.2. Jez – 17:45 spolčo mládež 
 
Pod – každé pondělí 8:30 – modlitby matek 
Výměna adoračních dnů farnosti Jezernice (16.10.) a Podhoří (4.3.) 
Pozvánka na letní tábor 8.7. – 17. 7. 2016, více informací na 
oborilova.a@seznam.cz. 
 
Od pondělí 22.2. – sobota 27.2. má otec Petr dovolenou, v případě 
potřeby kontaktujte otce Pawla Bilinského (tel.: 731 621 212). 
 
K vyluštění tajenky je potřeba přiřadit k miskám jejich správné obrysy 

s písmenky 

.  
Kontakt na redakci: fatau@seznam.cz 


