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Úvodní slovo:  

 Přátelé, tak už jsme se dočkali, vlastně teprve teď začínáme čekat. 

Advent je totiž čekání nebo spíš radostné očekávání. S čekáním máme 

všichni zkušenosti, dobré nebo špatné. Někdo třeba čeká v neděli 

v kostele, co zas rádoby vtipného řekne farář. Jiný čeká, že mu vedoucí 

na provoze nabídne lepší finanční ohodnocení a na vyslovenou žádost 

vedoucímu: „Chtěl bych přidat, šéfe.“ uslyší: „Tak přidejte.“ Já jsem 

minulý týden čekal, kdy se konečně otevřou dveře a paní zubařka mě zruší, 

totiž zkontroluje zubní kartu a ačkoli jsem měl domluvený čas, musel jsem 

čekat (naštěstí jenom dvacet minut). Mladí kluci čekají, až budou dospělí 

a budou si moci dát v restauraci pivo. Děti s nedočkavostí sledují 

přibližující se datum konce školního roku. Rodiče čekají na zimní volno 

v práci, aby mohli s dětmi vyrazit na lyžování do Alp, zatímco Ivan 

Mládek čeká ve Špindlerově Mlýně na vyhlášení zákazu vycházení, aby 

nemusel s lyžemi na svah. Možná že i vy, podobně jako někdy já 

v Jezernici čekávám na čtvrtek, až pojedou popeláři a vysypou plnou 

popelnici, aby bylo možno pokračovat v třídění odpadu. Spousta lidí 

čekává, až jim přijde na poštu důchod a budou moci vyrazit za slevami 

do supermarketů. Arcibiskupství očekává s touhou, kdy konečně 

a každoročně začne do kněžského semináře proudit patnáct nových 

bohoslovců, kteří by časem omladili stárnoucí a vymírající kněžský druh. 

Voliči očekávají, kdy se konečně správcovství země ujme nová vláda 

a bude líp. Farníci čekají, kdy farář konečně ohlásí novou ekonomickou 

a farní radu. Řidič, trpělivě s americkým úsměvem, čeká na policisty, až 

přijedou a sundají z kola jeho vozu botičku, aby mohl vyzvednout tchýni, 

která už na něj drahnou chvíli nadšeně před lékárnou čeká. Papežové 

čekají, že katolíci začnou číst jejich encykliky. Děti čekají, že na Vánoce 

budou mít pod stromečkem nějaké pěkné dárky. Přihořívá, pozvolna se 

dostávám až k tomu podstatnému.          

 Přes všechna tato i jiná naše očekávání, ať se nám nevytratí to 

zásadní čekání, kterým je čekání na Pána. Pozvěme ho znova do svého 

života, aby se nad ním plně ujal vlády.  

 Dobře prožitý Advent a požehnané svátky Vánoční! Kristus ať se 

rodí v našem srdci, nejlíp každý den.   Padre Pedro 



                

 
Rozpis bohoslužeb 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

3.12. Ne 

8:00 Jezernice 
1. neděle adventní 
(Adorace Podhoří) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

4.12. Po 17:00 Jezernice 1. týden adventní 

6.12. St 16:30 Loučka 
 

7.12. Čt 18:00 Podhoří Sv. Ambrož, biskup a učitel církve 

8.12. Pá 17:00 Jezernice 
Panna Maria, počatá bez poskvrny 

prvotního hříchu 

10.12. Ne 

8:00 Jezernice 
2. neděle adventní 

(Adorace Jezernice) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

11.12. Po 17:00 Jezernice 2. týden adventní 

13.12. St 16:30 Loučka Sv. Lucie, panna, mučednice 

14.12. Čt 18:00 Podhoří 
Sv. Jan od Kříže, kněz a učitel 

církve 

15.12. Pá 17:00 Jezernice 
 

17.12. Ne 

8:00 Jezernice 
3. neděle adventní 
(Adorace Loučka) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

18.12. Po 17:00 Jezernice 3. týden adventní 

20.12. St 16:30 Loučka 
 

21.12. Čt 18:00 Podhoří 
 

23.12. So 
17:00 Jezernice 

Mše svatá s nedělní platností 
18:00 Podhoří 

24.12. Ne 

9:30 Loučka 4. neděle adventní 

20:30 Jezernice 
Štědrý den 

22:00 Podhoří 

25.12. Po 

8:00 Jezernice 
Narození Páně, slavnost, 

zasvěcený svátek 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

26.12. Út 
8:00 Jezernice 

Sv. Štěpán, svátek 
9:00 Podhoří 

27.12. St 16:30 Loučka Sv. Jan Evangelista 

31.12. Ne 

8:00 Jezernice 

Svátek svaté rodiny 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

1.1. Po 

8:00 Jezernice 
Matka Boží, Panna Marie, 

slavnost 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy:   

 3.12.   Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. 

 10.12. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

 17.12. Duch můj plesá v Bohu mém! 

 24.12. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

 24.12. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 

 25.12. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. 

 26.12. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. 

 31.12. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 

 1.1. Bože, buď milostiv a žehnej nám. 
 

Myšlenky k evangeliím: 

 3.12. Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. (Mk 13, 33-37) 

 10.12. Vyrovnejte stezky Páně! (Mk 1,1-8) 

 17.12. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. (Jan 1, 6-8. 19-28) 

 24.12. Počneš a porodíš syna. (Lk 1,26-38) 

 24.12. Dnes se vám narodil Spasitel. (Lk 2, 1-14) 

 25.12. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1-18) 

 26.12. To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.  

   (Mt 10, 17-22) 

 31.12. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti. (Lk 2, 22-40) 

 1.1. Nalezli Marii a Josefa i děťátko … Když uplynulo osm dní, dali  

  mu jméno Ježíš. (Lk 2, 16-21) 
 

 Sbírky:  Listopad 
 

 

 

Prosinec 

17.12. Sbírka na opravy 
 

Jubilea: 

V měsíci prosinci slaví první kytarista loučského symfonického orchestru, 

pan Pavel Pinček, významné kulatiny.  

Každý muž, má v kapse nůž, každá žena zrcátko, jen Pavel má své trsátko. 

Proto mu vyprošujeme hodně Božího požehnání, radost ze hry, a i když 

zpěvy neladí, Pavlovi to nevadí. A počítejte s neplechou, když dřívka do 

rytmu neklepou. 

Farnost Na charitu Na opravy 

Jezernice 2.400,- 1.100,- 

Loučka 1.500,- 3.900,- 

Podhoří 1.400,- 2.200,- 



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

3.12.    Žehnání adventních věnců. 

8.12. Hranice 17:00 Adventní duchovní obnova na faře. 

8.12. Hranice 19:00 Studentská mše. 

10.12. Jez 18:00 Adventní koncert dětí z Jezernice. 

11.12. Jez 18:00 Kafeteze pro dospělé. 

13.12. Pod 17:00 Večeřadlo. 

13.12. Jez 18:00 Porada TRIANGLU. 

14.12. Jez 19:00 Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci). 

15.12. Jez 18:00 Koncert - flétnový kvartet Flutissimo a Komorní trio. 

16.12. Přerov  Setkání (nejen) animátorů. 

17.12. Lou 9:30 Dětská mše – přineste si čajovou svíčku a čistou  

   skleničku, do níž se svíčka vejde. 

17.12. Ústí 16:00 Pohádkové divadlo – Korunní princ. 

24.12. Pod 13:30 Otevírání Betléma. 

30.12. Olomouc Žehnání tříkrálovým koledníkům. 

31.12.                     Žehnání rodinám při mších svatých. 

31.12.    Spolčo Triangl. 

7.1. Brno  18:00 Tříkrálový koncert pro koledníky. Z Hranic bude 

vypraven autobus. Živé vysílání můžete sledovat v televizi na ČT1. 
 

Adventní koncerty: 

10.12. v 18:00 v Jezernici – Adventní koncert dětí z Jezernice 

15.12. v 18:00 v Jezernici – Předvánoční koncert barokní a klasické hudby 

v podání flétnového kvartetu Flutissimo a Komorního tria ze ZUŠ Hranice 
 

Zpovídání před Vánocemi: 

20.12. – Loučka – 16:00, pak mše 

21.12. – Podhoří – 17:30, pak mše 

22.12. – Jezernice – 17:30, beze mše 
 

Zkoušky na zpívání a Otevírání Betléma v Podhoří: 

9.12. v 9:00, 16.12. v 17:30, 23.12. v 16:00 – generálka 

Slavnostní otevírání Betléma 24.12. ve 13:30. 
 

Modlitby matek:  

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

Loučka – středa odpoledne 



Vánoční úklidy a příprava kostela na Vánoce  

Jezernice – v sobotu 23.12. po mši svaté 

Loučka – dle místních zvyklostí 

Podhoří – v pondělí 18.12. v 16:30 
 

Rozpis Vánočních svátků: 

 Jezernice Loučka Podhoří 

Otevírání Betléma                          24.12. --- --- 13:30 

Štědrý den                                       24.12. 20:30 --- 22:00 

Narození Páně                                 25.12. 8:00 9:30 11:00 

Sv. Štěpán                                        26.12. 8:00 --- 9:00 

Svátek sv. Rodiny                            31.12. 8:00 9:30 11:00 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  1.1. 8:00 9:30 11:00 

 

Tříkrálové koledování 2018:  

Chceme se i letos zapojit do Tříkrálové sbírky? 

Řada lidí, zvláště starých a opuštěných, i mnoho dětí 

se na koledníky těší. Zpěvem koledy přináší radost a 

přání dobra, štěstí, zdraví vinšují vám … Nesenou 

kasičkou dávají příležitost k tomu, aby i jiní se 

podíleli na dobrých věcech. Lze-li to říci, tak 

Tříkrálová sbírka je sbírka o radosti – o té, kterou 

koledníci prožívají v mraze, náledí, chumelenici, větru.  

Budete i vy letos znovu rozdávat radost? ANO! 
 

Koledování ve farnostech: 

6.1. sobota dopoledne – Podhoří 

6.1. sobota odpoledne – Loučka 

7.1. neděle – Jezernice 
 

Žehnání koledníkům: 

Jezernice 7.1. ve 13:00 

Loučka 3.1. po mši 

Podhoří 4.1. po mši

Prozatím známé připravované akce pro koledníky: 

 Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 30.12. 2017 v Olomouci 

otcem biskupem Josefem Nuzíkem. V případě zájmu se hlásit do 12.12. 

vedoucím skupinek. Doprava autobusem. 

 Pozvánka na Tříkrálový koncert v Brně 7.1.2018. Opět společná 

doprava autobusem. V případě zájmu se ozvat co nejdřív, omezený 

počet míst. 

 V druhé polovině ledna se připravuje v Lipníku promítání filmu. 



Výsledky pastoračních a ekonomických rad: 

 Pastorační rada Ekonomická rada 

Jezernice 

Zemánková Marie 

Hašová Marta 

Libosvárová Jarmila 

Haša Ladislav 

Hašová Marta, ml. 

Zemánková Marie 

Loučka 

Hrbáčková Daniela 

Košvancová Marie 

Bednář Jiří 

Tvrdoň Mario 

Domesová Vlasta 

Bednářová Pavlína 

Kunovská Miroslava 

Pinčeková Jarmila 

Podhoří 

Obořilová Anna 

Rada Pavel 

Brussová Bohumila 

Rodeová Markéta 

Kotačková Marie 

Obořilová Jarmila 

Děkujeme všem členům bývalých pastoračních a ekonomických rad za 

jejich nasazení a snahu v minulém volebním období a novým členům 

přejeme hodně sil. 
 

Ministrantské schůzky: 

1.12., 15.12., 29.12. –v 18:00 v Jezernici. 

29.12. se můžete těšit na překvapení.  
 

Určitě už jste mohli postřehnout, že při nedělní 

bohoslužbě je něco jiného ale zároveň stejného. 

Jsou to naši ministranti. Během setkávání 

ministrantů s názvem „ministrantská schůzka“ se připravujeme na slavení 

mše svaté, někomu možná může přijít, že se v kostele při mši nic 

pořádného neděje, že si jen vyslechnu kázání a jdu domů. Ale věřte tomu, 

že opak je pravdou, vše co se děje při slavení mše svaté má svůj význam a 

místo. Pokoušíme se předávat tyto znalosti a rady i našim ministrantům, 

aby dokázali sami nachystat na mši svatou a samostatně posloužit knězi a 

hlavně vnímat, že kostel není jenom budova. Proto se nelekejte, když se 

najednou něco při nedělní mši změní. Například, že ministranti přijímají 

od kněze požehnání. Jedná se o to, že ministrant složil zkoušky a získává 

vyšší ministrantskou hodnost. Zatím máme jednoho ministranta, který 

získal ministrantskou hodnost, ale věříme, že brzy jich bude více. 

S pozdravem vedení ministrantů trianglu. 



Adventní aktivita: 

Plnění pro děti: 

V životě nejsme sami. Každý den se setkáváme s druhými lidmi – s rodiči, 

sourozenci, spolužáky nebo kamarády. Tento advent se budeme snažit si 

uvědomovat, že všichni lidé, s nimiž se setkáváme, jsou součástí našeho 

života. Každý z nich nás může přivést k Ježíši a to samé můžeme udělat 

i my pro ně. Naše adventní cesta k betlému bude odrážet naše vzájemné 

vztahy a vědomí toho, že jsme součástí rodiny, třídy, party, společenství, 

církve… Pro každého je u betléma místo. Proto budeme za splněné úkoly 

přidávat do Betléma postavičky, které vybarvíte, vystřihnete a následující 

neděli přineseme. 
 

Plnění pro dospělé: 

V našem uspěchaném životě je chvilka zastavení velmi důležitá, o to více, 

je-li to zastavení s Pánem. Společně pojďme prožít tuto dobu očekávání 

ve chvilkách ztišení při četbě Písma. 

Za splnění přidáte následující neděli 

hvězdičku na oblohu a pomůžete dětem 

rozzářit jejich Betlém. 
 

1. adventní týden: Lk 1, 1-80 

2. adventní týden: Lk 2, 1-52 

3. adventní týden: Lk 3, 1-38 

 

 

  

Redakce časopisu přeje 

krásné svátky a snad ve 

zdraví v novém roce. 

S Pánem Bohem.  



Svatí měsíce: 
 

 

 

Sv. František Xaverský (3.12.) 

 Pocházel ze španělské Navarry. Mládí prožil 

v období politických bojů o nezávislost, za kterých 

padl i rodný hrad. Při studiích v Paříži se seznámil 

s Petrem Faberem a s Ignácem z Loyoly, kteří se 

v r. 1534 při zakládání řádu jezuitů stali i jeho 

spolubratry. Od r. 1537 byl knězem a od r. 1541 

horlivě a úspěšně hlásal evangelium v Indii, 

na Ceylonu, na Molukách a v Japonsku. Zemřel ve 46 

letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu. Po 70 

letech byl svatořečen a mimo jiné se stal patronem 

katolického tisku a od r. 1952 i cestovního ruchu. 

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Františku) 

 František neměl žádné jiné cíle nad spásu duší. Ta byla v jeho 

srdci a životě tím nejdůležitějším. Nad jeho poselstvím budu zpytovat 

své svědomí, nakolik mi leží na srdci spása duší, za které nesu 

zodpovědnost – v rodině, v širším společenství lidí, s nimiž se stýkám, 

ostatních ve své vlasti, v Evropě... Z toho vyvodím konkrétnější 

rozhodnutí a trvalou iniciativu, přičemž začnu nápravou vlastních chyb.  

 Bože, Tys povolal svatého Františka Xaverského, aby hlásáním 

evangelia ukázal mnohatisícovým zástupům cestu k Tobě; naplň srdce 

všech věřících horlivostí šířit světlo tvé pravdy, aby Tvá církev rostla 

a plnila ve světě své poslání. 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: Navarry (od r.1622), Indie (od r.1748); jezuitů, šíření víry (od 

r.1904) všech misionářů (od r.1927), lidí od katolického tisku, 

námořníků, cestovního ruchu (od r.1952); vzýván za šťastnou smrt, proti 

zničující bouři i proti epidemii moru 

Atributy: Indové, jezuita, křest domorodců, kříž, lilie, plameny  

(planoucí srdce), pochodně 

 

 


