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2017 Farní časopis 

 

Úvodní slovo:  

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, 

 děkuji všem za zapojení do akcí, které jsme prožili v uplynulém 

měsíci. Děkuji všem zainteresovaným do organizace Božího Těla 

v Podhoří. Dětem a mládeži z Trianglu za krásně nacvičené pohádkové 

divadelní představení v Liďáku v Jezernici. A rodičům za to, že nám 

pravidelně své ratolesti přiváželi a bez toho by to nešlo. V Olomouci 

v katedrále jsme se před časem mohli setkat, abychom se modlili za nová 

kněžská a duchovní povolání a za rodiny. Arcibiskup Jan vysvětil o týden 

později jednoho novokněze, ale prohlásil, že není málo jen kněží. Řekl, že 

ubývá i řadových farníků a to ve všech děkanátech. Co s tím? Odpověď 

není jednoduchá. Budeme ji hledat s pastoračními radami v měsíci září 

na setkání s otcem děkanem Jiřím v Hranicích.  

 Začíná čas prázdnin a dovolených a většina lidí se rozjíždí do všech 

možných koutů naší planety. Přeji Vám, abyste si odpočinuli a načerpali 

nových sil a mohli se vracet do svých domovů v klidu a v pohodě. Ať Vás 

na všech Vašich cestách ochraňuje všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch 

Svatý. 

Padre Pedro 

                
 

Každý tráví čas 

po svém a plně 

využívá letního 

osvěžení  



 
 

Rozpis bohoslužeb 
 
 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

2.7. Ne 
8:00 Jezernice 

13. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

3.7. Po 17:00 Jezernice Sv. Tomáš, apoštol, svátek 

5.7. St 

8:00 Jezernice 

Sv. Cyril a Metoděj, slavnost 
9:30 Lipník n.B. 

11:00 Podhoří 
16:30 Loučka 

9.7. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
14. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
10.7. Po 17:00 Jezernice 14. týden v mezidobí 
12.7. St 16:30 Loučka 

 

16.7. Ne 
8:00 Jezernice 

15. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

17.7. Po 17:00 Jezernice 15. týden v mezidobí 
19.7. St 16:30 Loučka 

 
20.7. Čt 18:00 Podhoří 

 

23.7. Ne 
8:00 Jezernice 

16. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

24.7. Po 17:00 Jezernice 16. týden v mezidobí 

26.7. St 16:30 Loučka 
Sv. Jáchym a Anna, rodiče 

Panny Marie 
27.7. Čt 18:00 Podhoří Sv. Gorazd a druhové 

30.7. Ne 
8:00 Jezernice 

17. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Žalmy 

  2.7. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

  9.7. Budu velebit tvé jméno na věky, můj Bože, králi. 

16.7. Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. 

23.7. Tys, Pane, dobrý a shovívavý. 

30.7. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. 

  

Myšlenky k evangeliím 

  2.7. Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás,  

 přijímá mne.  (Mt 10, 37-42)   

  9.7. Jsem tichý a pokorný srdcem. (Mt 11, 25-30) 

16.7. Rozsévač vyšel rozsévat. (Mt 13, 1-23) 

23.7. Nechte obojí spolu růst až do žní. (Mt 13, 24-43) 

30.7. Prodá všechno, co má, a to pole koupí. (Mt 13, 44-52) 

 

Sbírky:  Červen 
 

 

 

 

Červenec 

 16.7. Sbírka na opravy 

 

Jubilea 

 V letních měsících přibývá oslav a zahradních grilovaček, a i mezi 

našimi farníky se bude slavit hned několik významných výročí. V Loučce 

slaví půlkulatiny paní Pinčeková a v Podhoří bude slavit kulaté výročí paní 

Hlavinková a Lenka Pchálková a půlkulaté pan Kotačka. Zároveň 

nesmíme zapomenout na kulatiny důležité členky pohřebního sboru 

(Krchovbandu) paní Bočanové, která svým jedinečným hlasem doprovází 

naše blízké na jejich poslední cestě.  

 Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání, 

ochranu Panny Marie a vydařenou oslavu v kruhu rodiny. 
 

  

Farnost 
Na církevní 

školství 
Na opravy 

Jezernice 1.300,- 700,- 

Loučka 1.700,- 7.000,- 

Podhoří 1.000,- 2.000,- 



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

4.7.  Drahotuše 16:00 Ekumenická bohoslužba v husitském sboru. 

4.7.  Velehrad 19:30 Večer lidí dobré vůle – přenos na naše televizní  

   obrazovky. 

5.7.  Velehrad 10:30 Národní pouť – slavnostní mše. 

9.-18.7. Prasklice  Tábor našich dětí a mládeže. 

13.7. Pod  18:00 Večeřadlo – místo mše svaté. 

15.7. Hranice  21:00  Promítání v letním kině pohádky Anděl Páně 2  

   pro tříkrálové koledníky a jejich kamarády.  

   Vstupné 20,- Kč. 

22. a 23.7. Stará voda Poutní mše svaté na Staré vodě u Libavé. 

11.8. Spálov  21:00 Předprogram duchovní obnovy – projekce filmu 

   „Všechny moje děti.“ 

12.8. Spálov  Letní duchovní obnova na téma „Služba jako  

   dar“. Vede P. Marián Kuffa poblíž poutního místa 

   Maria Stein. 

1.-15.8.  O. Petr dovolená. 

15.-20.8. Olomouc CSM na téma „Nebojte se!“ 
  

Během prázdnin si dávejte pozor na změny mší svatých. 
 

Kafeteze, Spolčo TRIANGLU, spolčátko pro děti ani dětská mše svatá 

během letních prázdnin nebude. 

 

Modlitby matek  

Loučka – středa odpoledne 

 

Důležité informace k divadélku 

 Moc děkujeme všem, kteří se jakkoliv připojili 

k našemu divadélku. Dětem za jejich snahu a učenlivost, 

že s námi tvořily společenství, rodičům za trpělivost 

při dopravě dětí a za to, že nám je svěřili. … 

Doufáme, že jste společně s námi zažili neobyčejnou 

neděli a že se vám divadélko líbilo. 

  



Svatí měsíce: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sv. Tomáš (3.7.) 

 Byl apoštolem upřímného a otevřeného 

srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. 

Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté, co se 

fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání, mají 

podpořit naši víru i v mnohé, co vlastníma očima 

nevidíme, abychom mohli být blahoslaveni. Ježíš je 

skutečně "Pán můj a Bůh můj!" jak to vyjádřil 

Tomáš. Ten po seslání Ducha svatého prokázal 

svou horlivost a vyšel do světa hlásat evangelium 

ze všech apoštolů nejdál a na nejvíce různých míst. 

Pro zatvrzelá srdce nakonec zemřel mučednickou 

smrtí v Indii.  

 

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Tomáši) 

 Víra v Boží všemohoucnost, podobně jako v dokonalost lásky 

a další vlastnosti, je významná pro můj život víry s Bohem. Podporou této 

víry byly i různé Kristovy zázraky. Bez nich bychom těžko měli 

i opravdovou víru v eucharistii. Budu prosit za rozmnožování této víry 

a věrohodný život z ní.  

 Všemohoucí Bože, naplň nás radostným vědomím, že se za nás 

přimlouvá svatý apoštol Tomáš, a posilni naši víru, abychom měli věčný 

život ve jménu Tvého Syna, o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh. 

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on 

s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Amen  

 

Patron: Východní Indie, Portugalska, Gói, Tomášových ostrovů; 

architektů, stavitelů, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků, stavebních 

dělníků a teologů; je vzýván při bolestech zad a za dobrý sňatek. 

 

 
Atributy: kopí a meč, pás, Pana Maria, úhelník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patron: dětí a mládeže 

 

 

sv. Marie Goretti 
(6.7.) 

 V 10 letech jí zemřel otec. Starost o čtyři 

sourozence tak zůstala zcela na ní. Také měla 

za úkol vykonávat služebné práce pro 

Serenelliovy, kteří nebyli dobrými sousedy. 

Starší pil a jeho asi 16letý syn, který již dříve 

pracoval s námořníky, v sobě choval hříšnou 

vášeň. Marie nemohla chodit na katechismus, ale 

pochopila dobře základní věc, že skutečným 

zlem není chudoba, ale hřích, a že jedinou 

účinnou zbraní proti němu je modlitba. Byla 

pilná a v čistotě udržovala domácnost i svou 

duši. V necelých 12 letech byla napadena 

žádostivým mladíkem ze sousedství. 

S nasazením života bránila svou čistotu. 

Na jejím těle napočítali 14 bodných ran. Než 

druhého dne zemřela, zcela vrahovi odpustila. 

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Marii Goretti) 

 Nejprve ať mi záleží na vztahu Bohu a potom to ostatní. V tom 

byla vychována Marie. I já musím upřednostňovat zejména Boží řád - 

desatero, abych na Boží lásku, odpovídal láskou.  

 Bože, Ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; Tys dal svaté Marii 

Gorettiové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když 

bránila své panenství; na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně 

zachovávali Tvá přikázání. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 

našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 

po všechny věky věků. Amen  

 

Atributy: lilie, kterých se někdy vyskytuje 14, palma, růženec 


