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2017 Farní časopis 

 

Úvodní slovo:  

Drazí přátelé, 
 

 skončil nám čas dovolených a dětem čas prázdnin. Začíná 

se rozbíhat nový školní rok a před námi se otevírá spousta další práce 

či činnosti a to nejen fyzické, ale i té duševní nebo můžeme říct duchovní. 
 

 Předně bych rád poděkoval za práce fyzického rázu, které během 

prázdnin probíhaly za mé přítomnosti nebo i bez ní na faře v Jezernici. 

Díky vám už je fara zhodnocena a posunuta do standardu dnešní doby, 

nemusíme se za ni stydět a nemusíme se bát, že někdy vyhoří kvůli 

nevyhovující elektroinstalaci. Můžeme se těšit na její lepší další využití 

pro různé skupiny lidí.  
 

 Měsíc září bude ve znamení české národní poutě v portugalské 

Fátimě. Stále se toto stoleté výročí připomíná a nám bude ještě znovu dána 

příležitost si fatimské události přiblížit při putování sochy Panny Marie 

z Fátimy po České republice po různých poutních místech a katedrálách.  
 

 Další výraznou akcí podzimu pro naši arcidiecézi bude svěcení 

dvou nových pomocných biskupů 14. října v Olomouci, P. Josefa Nuzíka 

a P. Antonína Baslera. Ale ještě jedna událost v rámci hranického 

děkanátu se připravuje a to je setkání pastoračních rad na téma 

evangelizace farnosti, kde každá farnost má za úkol zpracovat svou vlastní 

studii plnou nápadů, jak získávat v našich farnostech další lidi do našeho 

společenství.   
 

 Jak vidno, čeká nás toho v těchto měsících opět dost a záleží 

na každém z nás, jak této nabídky využije. Díky vám všem, za jakoukoli 

snahu přiložit ruku k dílu a zapojit se do budování božího království 

v moravské bráně i jinde. 
 

       Padre Pedro 
                



  

 
 

Rozpis bohoslužeb 
 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

3.9. Ne 

8:00 Jezernice 
22. neděle v mezidobí 

(Adorace Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

4.9. Po 17:00 Jezernice 22. týden v mezidobí 

6.9. St 16:30 Loučka 
 

7.9. Čt 18:00 Podhoří 
 

8.9. Pá 17:00 Jezernice Svátek Panny Marie 

10.9. Ne 

8:00 Jezernice 
23. neděle v mezidobí 

(Adorace Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

11.9. Po 17:00 Jezernice 23. týden v mezidobí 

13.9. St 16:30 Loučka 
Sv. Jan Zlatoústý, biskup, 

učitel církve 

14.9. Čt 18:00 Podhoří Povýšení svatého kříže 

15.9. Pá 17:00 Jezernice Panna Maria Bolestná 

17.9. Ne 

8:00 Jezernice 
24. neděle v mezidobí 
(Adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

18.9. Po 17:00 Jezernice 24. týden v mezidobí 

20.9. St 16:30 Loučka 
Sv. Ondřej Kim Tae-gon a 

druhové, mučedníci 

21.9. Čt 18:00 Podhoří Sv. Matouš, apoštol 

22.9. Pá 17:00 Jezernice 
 

24.9. Ne 

8:00 Jezernice 
25. neděle v mezidobí 

(Adorace Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

25.9. Po 17:00 Jezernice 25. týden v mezidobí 

27.9. St 16:30 Loučka  

28.9. Čt 
8:00 Jezernice 

Sv. Václav, mučedník 
9:30 Podhoří 

1.10. Ne 

8:00 Jezernice 
26. neděle v mezidobí  

(Adorace Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



 

Žalmy   

  3.9. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!  
10.9. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!  

17.9. Hospodin je milosrdný a milostivý. 

24.9. Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají.  

28.9. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.  

1.10. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.  
  

 
 

Myšlenky k evangeliím 

  3.9.  Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Mt 16, 21-27) 
10.9.   Dá-li si říci, svého bratra jsi získal. (Mt 18, 15-20) 

17.9. Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba  

sedmasedmdesátkrát.  (Mt 18, 21-35) 

24.9. Závidíš, že jsem dobrý?  (Mt 20, 1-16a) 

28.9. Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.  (Mt 16, 24-27) 

1.10. Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího 

království. (Mt 21, 28-32) 

 

 Sbírky:  Srpen 
 

 

 

 

 

Září 

17.9. Sbírka na opravy 

24.9. Sbírka na opravu jezernické fary 
 

 

Jubilea 

 V měsíci září se dožívá půlkulatého výročí paní 

Ludmila Ocelková z Loučky a Petr Šebesta z Podhoří bude 

mít kulaté výročí. Oběma přejeme hojnost Božího požehnání 

a ochranu Panny Marie. 
 

 

Farnost Na opravy 

Jezernice 1.200,- 

Loučka 4.500,- 

Podhoří 2.000,- 



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

3.9.    Při mši svaté budou žehnány aktovky  

3.9. Jez 15:00 Možná jste si všimli, že se Panna Maria vrátila  

   z dovolené. Proto jste zváni na krátkou pobožnost  

   s požehnáním této opravené sochy. 

10.9.    Při mši svaté bude žehnána úroda 

13.9.  Pod 17:00 Večeřadlo 

22.-24.9. Pod 17:00 Modlitební triduum matek 

24.9. Pod 11:00 Dětská mše svatá – sebou si přineste provázek nebo 

     nit a 11 kuliček (doporučujeme, aby to šlo provléct) 

1.10. Pod 17:00 Posezení s promítáním fotek a povídáním o  setkání 

   mladých v Olomouci a o cyklopouti o. Petra  

   do Fátimy. Za přízně počasí na výletišti, za nepřízně 

   v kostele. Srdečně zveme všechny věkové kategorie. 
 

Odpověď na kvízovou otázku ze srpnového časopisu 

Táborový kvíz: Kolik je na fotce vedoucích? Najdete je všechny?  
 

 Vzhledem k velkému množství došlých odpovědí, si pořadatelé 

soutěže vyhrazují ještě jeden měsíc na pročtení všech správných odpovědí. 
 

Jubileum Fatimy v ČR – socha Panny Marie Fatimské u nás 

 V letošním roce, kdy si připomínáme 100 let od zjevení Panny 

Marie ve Fatimě, máme možnost přivítat její sošku i v ČR. Hlavní pouť 

českých poutníků je 12.-13.září, kdy bude socha Panny Marie Fatimské 

předána a následně poputuje do diecézních katedrál a na poutní místa. 

Příležitost uctít Pannu Marii budeme mít např. v neděli 17. září v 10.00 

v Brně, v sobotu 23. září v 10.00 v Ostravě nebo v neděli 24. září v naší 

domovské katedrále v Olomouci v 10.00, kde následně od 15.00 je setkání 

diecéze. Ovšem máme možnost ji zastihnout i na poutních místech, a to 

25.9. na Svatém Kopečku, 26.9. na Velehradě, 30.9. na Svatém Hostýně 

nebo v Žarošicích. 

 Hlavní vyvrcholení oslav pak bude v sobotu 7. října, kdy 

v Národním centru Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu 

ČR v Koclířově bude sloužena kardinálem Dukou v 10.30 mše svatá, 

při níž se budeme moci odevzdat Panně Marii a skrze ni zasvětit naši zem 

Bohu. 

Více informací a podrobnější program na www.fatima2017.cz 

http://www.fatima2017.cz/


Modlitby matek  

Podhoří – pondělí dopoledne u Kotačků nebo u Švarců (č.p. 6) 

Loučka – středa odpoledne 
 

Co to znamená neboli slovník cizích slov: 

Živý růženec  

 Ve farnosti funguje 1 růže – 20 žen, které se denně modlí desátek 

růžence radostného, bolestného, slavného a světla za farnost, za její 

potřeby a za dar víry. 

 

Večeřadlo 

 Každého 13. dne v měsíci se schází skupinka lidí k mariánské 

modlitbě podle duchovní obnovy, kterou zasílá Fatimské středisko 

v Koclířově – překrásné úvahy, texty i příběhy a modlitby. 

 Od P. Marie se učíme důvěřovat Bohu v každé situaci, hlavně 

v těžkých zkouškách, kterým často nerozumíme. 

 Veď nás, Panno Maria, veď nás k Ježíši. 

 

Modlitby matek  

 Hnutí Modlení matek je celosvětové – SOLACE, ÚTĚCHA! 

Skupinka maminek se společně schází a učí se odevzdávat děti do rukou 

Pána Ježíše a Panu Marii prosit o ochranu, zvát Ducha svatého mezi ně 

a prosit o jeho vedení. Při těchto schůzkách kladou jména dětí a manžela 

do košíčku a prosí za ně.  

 Pokud by někdo měl potřebu a cítil důležitost této modlitby, 

nebojte se mezi nás přijít.  

 

Triduum 
 4x do roka probíhá TRIDUUM. Jsou to 3 dny modliteb za děti, 

nemocné a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Učí se odpouštět, kde 

se odpouštět nechce. Jednotlivě se přináší rozžatá svíčka na oltář a prosí se 

za … 

Každá maminka odejde s radostnou nadějí, že může začít znovu. 

 Pokud by někdo měl potřebu a cítil důležitost této modlitby, 

nebojte se přijít.  

 

 Pane, otvíráme Ti svá srdce a v pokoře Tě prosíme, ať kráčíme tam, 

kam Ty nás zveš. Pane, přistupujeme před tebe takové, jaké jsme – nejisté, 

hříšné. 



Opravy fary v Jezernici aneb Pat a Mat se sešli při akci 

 Úderem května začala akce „Faťa zkouší bydlet na staveništi.“ 

Po vyřezání a odstranění topení, po vytrhání starého el. vedení, vysekání 

nových drážek, přípravě prostor na vedení vody a odpadů, vyhloubení 

několika děr, prorážení nelehkých kamenů, natažení elektriky, topení, 

vody a odpadů, zasekání rozvaděče, položení obkladů a dlažby, zapojení 

patřičných trubiček, drátků a hadiček, vymalování, natření oken 

a opálených zárubní, se opravy pomalu a jistě blíží ke zdárnému konci. 

Ještě nejsme u konce a chybí plno věcí, ale patřilo by se hlavně poděkovat 

těm, kteří obětovali svůj čas a sílu. Faťa již nebydlí na staveništi plném 

prachu, ale spí na své posteli, sociální zázemí funguje, a čeká na sestavení 

kuchyně a uskládání dokumentů. Drobností je stále dost.  

 Vzhledem k tomu, že akce Pat a Mat byla dosti rozsáhlá 

a spotřebovala nemalé finance, a není to jen zázemí otce Petra, ale slouží 

všem třem farnostem, proto vyhlašujeme, že v neděli 24. 9. bude při mši 

svaté sbírka věnovaná na pokrytí části výdajů spojených s opravou fary. 

Všem dárcům vřelé Pán Bůh zaplať. 

Pro představu vám sem přidáváme srovnání původní a nynější situace. 
 

 
Fara při rekonstrukci                   Faťa při rekonstrukci



 

Oprava koupelny 

   
           Není nad venkovní sprchu  Opravená koupelna 



    
Starý trůn   Vedení pod trůnem 

 
Panečku! To se bude kralovat 

 
I v takové kuchyni se dá uvařit výborné jídlo 


