
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří             Leden 2017 
 

Úvodní slovo:  

Drazí bratři a sestry, 
začíná nový rok 2017 a my stojíme se skleničkou v ruce a přejeme 

si všechno nejlepší, štěstí, zdraví a Boží požehnání. Máme před sebou 
krásné nové období. Jak ho využijeme, to záleží jen na nás. Kdo se otevírá 
Boží lásce a jejímu působení ve svém životě, tomu Boží pomoc nechybí. 
Já bych Vám všem chtěl na začátku poděkovat, za Vaši pomoc v různých 
oblastech života po celý rok. Tolik jsme toho v tak krátkém čase mohli 
prožít. Myslím, že mám za co děkovat Vám všem a taky Bohu. Není nás 
moc, ale objevuji mezi Vámi obrovskou vitalitu, nadšení, elán 
a nezlomnou chuť do toho jít. Práce v týmu přináší mnohem více ovoce, 
než když je voják sám v poli. A tak Bohu díky a Vám všem. 

Měsíc leden je ve znamení KMB. Chodí tři králové a snaží se 
vykoledovat něco pro Charitu. Jménem Charity Vás povzbuzuji, abyste 
se pokusili s dětmi udělat něco pro dobrou věc. A zvu Vás na žehnání, 
které bude v různých farnostech probíhat pro koledníky různě. Dále nám 
začnou velké přípravy na náš společenský večer, který bude na začátku 
února a tak bych Vás také rád povzbudil ke vzájemné pomoci, ať jste 
mladí nebo staří. Když dáme síly dohromady, tak dokážeme hodně. A Bůh 
nám požehná. Mám takový dojem, že už nám docela dost pomáhá a žehná.    

Prosím Vás také, abyste pokračovali v modlitbě za ty, kteří se drží 
trochu v odstupu a bojí se nebo stydí přiblížit. Modleme se každý 
za někoho s vírou, že to není v naší moci, ale v moci Boha, dotknout 
se lidského srdce a proměnit ho. Věřme, že láska Boha je nad vším naším 
pomyšlením, které často vidí jen pár kroků dopředu. Bůh vidí celou naši 
cestu a vidí každého člověka takovým, jakým se může podle jeho plánu 
stát. 

Přeji Vám všem v novém roce hodně Boží lásky, pokoje a radosti. 
Věřme, že s pomocí Boha a s přímluvou Panny Marie, to půjde.   

Bohu díky a Vám všem. ☺   Padre Pedro Faťa 



Rozpis bohoslužeb  
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

1.1. Ne 
8:00 Jezernice Slavnost Matky Boží Panny 

Marie 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

2.1. Po 17:00 Jezernice 
 4.1. St 16:30 Loučka 

 5.1. Čt 18:00 Podhoří 
 6.1. Pá 17:00 Jezernice Slavnost Zjevení Páně 

8.1. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
Svátek Křtu Páně 

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

9.1. Po 17:00 Jezernice 1. týden v mezidobí 
11.1. St 16:30 Loučka 

 12.1. Čt 18:00 Podhoří 
 13.1. Pá 17:00 Jezernice 
 

15.1. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
16.1. Po 17:00 Jezernice 2. týden v mezidobí 

18.1. St 16:30 Loučka Panna Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

19.1. Čt 18:00 Podhoří 
 20.1. Pá 17:00 Jezernice 
 

22.1. Ne 
8:00 Jezernice 

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

11:00 Podhoří 
23.1. Po 17:00 Jezernice 3. týden v mezidobí 
25.1. St 16:30 Loučka Obrácení sv. Pavla 
26.1. Čt 18:00 Podhoří Sv. Timotej a Titus 
27.1. Pá 17:00 Jezernice 

 

29.1. Ne 
8:00 Jezernice 

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

11:00 Podhoří 
30.1. Po 17:00 Jezernice 4. týden v mezidobí 
1.2. St 16:30 Loučka  
2.2. Čt 18:00 Podhoří Uvedení Páně do chrámu 
3.2. Pá 17:00 Jezernice Sv. Blažej 

5.2. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy:  
    1.1. Bože, buď milostiv a žehnej nám!  
    8.1. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
  15.1. Hle přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
  22.1. Hospodin je mé světlo a má spása. 
  29.1. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
    5.2. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 
 
Myšlenky k evangeliím: 
  1.1. Nalezli Marii a Josefa i děťátko. (Lk 2, 16) 
  8.1. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj 

sestupuje. (Mt 3, 17) 
15.1. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. (J 1, 29) 
22.1. Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka 

Izaiáše. (Mt 4, 14) 
29.1. Blahoslavení chudí v duchu. (Mt 5, 3) 
  5.2. Vy jste světlo světa. (Mt 5, 14) 
 

Sbírky: 
Prosinec 

Farnost Na opravy 

Jezernice 1 000,- 
Loučka 3 200,- 
Podhoří 1 450,- 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Leden 
15.1. Sbírka na opravy 
 
Jubilea: 
V měsíci lednu se dožívá krásných LXXV. let paní Jurošková. 
Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, sílu, zdraví a ochranu Panny 
Marie. 
 
Otevírání betléma v Podhoří 
Poděkování všem účinkujícím dětem i hostujícím hostům ☺ za vystoupení 
ve sváteční chvíli Štědrého dne. Děti obětovali svůj čas, hlasivky, talent a i 
přes všechny nemoci, které řádily, se vše vydařilo a mohli jsme nasát 
vánoční atmosféru. 
 



Zpětné ohlédnutí na divadelní představení Nesem Vám novinky 
Překvapily nás různé nemoci, ale nevzdali jsme to. Role jsme museli 
rychle přeobsadit, trošku zaimprovizovat a díky Boží pomocí se vše zdárně 
podařilo. Celkem jste mohli vidět na pódiu 27 ochotníků z Jezernice, 
Loučky a Podhoří. Všem hercům a herečkám patří velký potlesk 
a poděkování za velké divadelní výkony, které předvedly na jevišti. 
 
Adventní akce pro dospělé 
Děkujeme všem skládačům, střihačům a všem, kteří se zapojili do této 
aktivity. Dle našeho odborného oka jsme usoudili, že to bude dostačující. 
V kostelích jsou ještě k dispozici poslední papírky, které prosím ještě 
poskládejte. ☺ Mockrát díky za váš čas a nadšení pro věc. 
 
Aktualizace internetových stránek 
S novým rokem vylepšujeme a dolaďujeme internetové stránky a během 
měsíce ledna se tam objeví fotky (v sekci fotogalerie). 
 
Vyhlašujeme soutěž měsíce 
Vyzýváme všechny nadšence tvoření (děti, mládež, dospělé, starší 
i postarší), aby vymysleli a vytvořili logo pro naše tři farnosti. Fantazii 
se meze nekladou. ☺ Své návrhy dodejte podepsané (ze zadu) nejpozději 
do 12.2. otci Petrovi, na faru, do sakristie či členům redakční rady. 
Nejlepší návrh bude po zásluze řádně odměněn. 
 
Aktuality z Jezernice 
Během měsíce ledna, si můžete povšimnout, že bude chybět socha Panny 
Marie ve skále. Prosím nebojte se a nepropadejte panice. Panna Maria 
neodjela na dovolenou do Lurd, jela pouze na krátkou rekreaci. 
 
Velká děkovačka 
Rádi bychom poděkovali za uplynulý rok. Největší díky patří Bohu, ale 
nesmíme zapomenout ani na Vás, kteří se podílíte na úklidu kostela, 
výzdobě, doprovázení při liturgii svými zpěvy, hraním, ministrováním, 
lektorům, lektorkám, kostelníkům a farníkům za jejich modlitby.  
Obrigado, dzięki bardzo, köszönjük, спасибо, danke, thank you, merci 
beaucoup,  muchas gracias, vďaka, 谢谢你. Deo gratias  et vobis. 
Zkrátka Bohu a Vám díky. 
 
 



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

  1.1. Světový den modliteb za mír 
  5.1. Podhoří 18:00 vigilie Zjevení Páně a žehnání tříkrálovým 

koledníkům 
  7.1. Loučka - Chození tří králů 
  7.1. Podhoří v ranních hodinách budou navštěvovat domovy tři   

 králové, prosím ukliďte si ☺ 
  8.1. Jezernice 8:00 Žehnání tříkrálovým koledníkům 
  8.1. Jezernice 14:00 Chození tří králů 
  8.1. TV ČT1 18:00 Přímý přenos tříkrálového koncertu 
  9.1.  Jezernice 18:00 fara PLESOVÁ PORADA 
13.1. Podhoří 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 
13. – 15.1. Hostýn – víkend pro manželky 
14.1. Jezernice 9:30 Ministrantská schůzka 
16.1. Jezernice 18:00 Kafeteze 
20.1. Hranice 19:00 Studentská mše svatá 
21.1. Loučka 9:00 Spolčátko 
23.1. Jezernice 18:00 Spolčo mládež 
27.1. Podhoří 16:00 modlitební triduum matek 
28.1. Podhoří 16:00 modlitební triduum matek 
29.1. Podhoří 16:00 modlitební triduum matek  
1.2. Loučka 12:00 – 16:30 Adorační den farnosti a žehnání  

                                      hromničních svíček 
  2.2. Podhoří 18:00 žehnání hromničních svíček, po mši svaté  

                        bude adorace před prvním pátkem 
  3.2. Jezernice 16:30 adorace (první pátek v měsíci), žehnání      

                           hromničních svíček, udělování   
                           svatoblažejského požehnání  

  3.2. Hranice 19:00 Adorace se zpěvy taize 
  4.2. Jezernice 19:30 Společenský večer farností 
  5.2. Jezernice, Loučka, Podhoří po mši svaté bude udělování      

                                            svatoblažejského požehnání 
18.2. Odměna za službu u oltáře (ministrování) a na kůru 

(zpěváčkům a hráčům) rezervujte si prosím celý den ! 
 
 



 

 
 
 

 Kontakt na správce a redakci: 
fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840, www.farnostitriangl.cz 


