
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří             Říjen 2016 
 

Úvodní slovo:  

Drazí bratři a sestry, 

vstupujeme do měsíce růžence. Je to další podnět k tomu, abychom 
se modlili a počítali také s pomocí naší přímluvkyně číslo jedna a tou 
je Panna Maria. Můžete to vzít jako podnět pro Vaši rodinnou modlitbu. 
Tento měsíc je růžencový a tak toho nově zkusme využít. V rodinách 
s malými dětmi můžete zkusit modlitbu alespoň desátku a přitom se sejít 
u obrázku nebo sošky Marie. Pokud máte děti už odrostlejší, proč třeba 
neotevřít Nový zákon a neudělat si modlitbu trochu biblickou 
a meditativní? Prostě každý máme jiné možnosti a podmínky. Přijměme 
tento další měsíc jako pozvání k dalšímu růstu v modlitbě. 

Já v tomto měsíci budu trávit jeden týden na exerciciích 
na Velehradě, kde nám bude dávat přednášky francouzský kněz 
a publicista Jacques Philipe. Na Velehradě budu čerpat a v modlitbě 
na Vás budu myslet. My kněží to máme jednou za rok jako povinnost. 
Zkuste to někdy podle svých možností také. Má-li člověk rozdávat, musí 
čerpat.  

Přeji Vám požehnané dny. 

 
       Padre Pedro Faťa 
 
 
  



Rozpis bohoslužeb  
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

2.10. Ne 
8:00 Jezernice 

27. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Loučka) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

3.10. Po 17:00 Jezernice 27. týden v mezidobí 
5.10. St 16:30 Loučka  
6.10. Čt 18:00 Podhoří 

 
7.10. Pá 17:00 Jezernice Panna Maria Růžencová 

9.10. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
28. neděle v mezidobí 

(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

10.10. Po 17:00 Jezernice 28. týden v mezidobí 
12.10. St 16:30 Loučka  
13.10. Čt 18:00 Podhoří  
14.10. Pá 17:00 Jezernice  

16.10. Ne 
8:00 Jezernice 

29. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

17.10. – 21.10. Duchovní cvičení 

23.10. Ne 
8:00 Jezernice 

30. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Loučka) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

24.10. Po 17:00 Jezernice 30. týden v mezidobí 
26.10. St 16:30 Loučka  
27.10. Čt 18:00 Podhoří  
28.10. Pá 17:00 Jezernice 

Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

30.10. Ne 

8:00 Jezernice 
31. neděle v mezidobí 

(Modlitba za mír Podhoří)  9:30 Loučka 
11:00 

Podhoří 
12:00 

Dušičková pobožnost na hřbitově 
14:00 Jezernice 

31.10. Po 16:00 Loučka 31. týden v mezidobí 
Vigilie všech svatých 17:00 Jezernice 

1.11. Út 18:00 Podhoří Slavnost všech svatých 

2.11. St 
16:00 

Loučka 
Dušičková pobožnost na hřbitově 

16:30 Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 18:00 Podhoří 

4.11. Pá 17:00 Jezernice 
Památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

6.11. Ne 
8:00 Jezernice 

32. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Jezernice) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy:  
  2.10. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
  9.10. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 
16.10. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 
23.10. Hle ubožák zavolal a Hospodin slyšel. 
30.10. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
  6.11. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 
 

Myšlenky k evangeliím: 
  2.10. Kdybyste měli víru. (Lk 17,5) 
  9.10. Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento 

cizinec.  (Lk 17, 18) 
16.10. Bůh se zastane vyvolených, kteří k němu volají. (Lk 18, 7) 
23.10. Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. (Lk 18, 14) 
30.10. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. (Lk 19, 10) 
  6.11. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. (Lk 20, 38) 
 

Sbírky: 
Září 

Farnost Na opravy 
Jezernice 2 400,- 
Loučka 3 500,- 
Podhoří 2 000,- 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Říjen 
16.10. Sbírka na opravy 
23.10. Sbírka na světové misie 
 
Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

10.10 Jez – 18:00 Kafeteze pro dospělé 
13.10. Pod – po mši svaté Večeřadlo 
15.10. Jez – 9:00 Spolčátko 
16.10. Pod – 11:00 Poutní mše svatá ke sv. Havlovi 
16.10.   Jez – 13:30 adorační den farnosti Jezernice 
21.10. Hranice – 19:00 Večer chval 
22.10. Jez – 9:00 Ministrantská schůzka všech farností 
27.10. Jez – 19:00 Spolčo mládež 
  6.11. Lou – 9:30 Poutní mše svatá ke sv. Karlu Boromejskému 



Jubilea: 
V měsíci říjnu se dožívá požehnaného věku paní Miladka Blažková 
z Podhoří. Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, sílu, zdraví 
a ochranu Panny Marie. 
 
Adorační společenství 
Nabízí se možnost přihlásit se do adoračního společenství. Členové 
se zavazují k tomu, že se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem 
u svatostánku. Otec arcibiskup nás vybízí činit takto každý týden, 
minimálně však jednou měsíčně. Adorace budou probíhat vždy před 
prvním pátkem v měsíci, tedy již tento týden. V Podhoří ve čtvrtek 
a v Jezernici v pátek po mši svaté. Podmínky adoračního společenství 
splňuje i účast na nedělních modlitbách za mír. Vzadu v kostele bude 
papír, kde se můžete zapsat do adoračního společenství. 
 
Pastorační rada 
8. listopadu proběhne v Hranicích v koncertní síni setkání pastoračních 
rad. Podrobnější informace se dozvíte v ohláškách. 
 
Pouť do Fatimy 
V příštím roce, v září proběhne národní pouť českých a moravských 
diecézí do portugalské Fatimy. Pro zájemce více informací na CM-Fatima, 
Koclířov. E-mail: recepce@cm-fatima.cz nebo tel.: 731 646 800. 
 
Služba mladých při mši 
Ministranti a schola se mohou zapojit do celoročního bodování. Za aktivní 
službu u oltáře či zpěvu a s tím spojených schůzek a zkoušek budou 
dostávat obrázek. Za dostatečný počet bude následovat odměna. 
Vyhodnocovat se bude 2x ročně. 
 
Zpovídání v době dušiček 
Svátost smíření bude probíhat 26. - 28.10. V každé farnosti se bude 
zpovídat přede mší svatou 44 minut a 33 vteřin. Zpovědnice se uzavírá 5 
min přede mší. Prosíme, dbejte těchto pokynů. Děkujeme za pochopení. ☺ 
 
Plnomocné odpustky 
Plnomocné odpustky lze získat od 25.10. – 8.11. K obvyklým podmínkám 
je svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce 
a návštěva hřbitova. 
 
Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840 


