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Zdravím Vás přátelé, 

 v tomto dušičkovém čase. Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří 

jste vzali vážně výzvu k říjnové modlitbě růžence. I svatý otec František 

nás k této modlitbě v říjnu obzvlášť povzbuzoval. Děkuji Vám za to, že 

jste chodili na růženec poctivě včas přede mší, anebo i když mše nebyla, 

jste věnovali tuto půlhodinku Bohu skrze Pannu Marii. Chci Vás ujistit, že 

žádný čas věnovaný Bohu není ztracený, ale právě naopak – získává 

rozměr věčnosti. 

 V těchto dnech, jak už bylo psáno v minulém čísle, se nám nabízí 

další modlitební téma a to jsou modlitby za zemřelé. Víme dobře, že 

spousta našich bratří a sester odešli z tohoto světa na věčnost a snad někdy 

s bolestí vnímáme, že asi nebyli dostatečně připraveni na setkání s Pánem. 

Možná cítíme nějaké různé zátěže ve svých rodinách, ale už s tím nejsme 

schopni lidsky nic udělat. Vezměme tyto dny jako velkou příležitost 

a šanci pro tyto zemřelé udělat víc než obvykle. Radši znovu připomenu, 

jak to naše církev stanovuje: 

 Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, 

lze získávat už od 25. října do 8. listopadu. Podmínkou jsou známé úkony: 

přijetí svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce. 

Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl 

odpustek získat a nemá zalíbení v nějakém hříchu. Svatou zpověď je 

možno přijmout v několikadenním rozmezí. Za jeden den je možno získat 

jen jeden plnomocný odpustek. Toto platí po celý rok pouze s tím 

rozdílem, že během celého roku můžeme takto získávat jen odpustky 

částečné. Využijme tedy, drazí přátelé, tyto milostiplné dny tak, jak jen 

můžeme. Jednou budeme rádi, až nám to vrátí ti, co tady na zemi budou žít 

po nás. 

 Přeji Vám, abyste v tomto novém měsíci listopadu nebyli nemocní 

a statečně bojovali s různými bacily. Hlavně se snažme bojovat proti 

zákeřnému bacilu, kterým je pro nás lhostejnost a netečnost k tomu, co se 

děje kolem nás. Chci připomenout slova z pastýřského listu arcibiskupa 

Jana. Snažme se dívat na život okolo sebe misijním pohledem. Máme jako 

farnosti co nabídnout. Zvát lidi, mluvit s nimi, vyslechnout, povzbudit, 



věnovat čas, nést v modlitbě, pomoci podle svých možností, navštívit, 

uvařit, uklidit, doprovodit, dovézt do kostela nebo na nákupy, nachystat 

léky atd. Učme se, povzbuzeni texty Bible, misijně působit na lidi kolem 

nás. Vynalézavosti se meze nekladou. Prosme o sílu a světlo Ducha 

svatého.  

 Děkuji Vám všem, kteří na to nekašlete, a kdyby něco, dejte si 

hašlerku proti kašli   

 Padre Pedro 

 

 



Rozpis bohoslužeb 
 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

28.10. Ne 
8:00 Jezernice 30. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír 
Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

31.10. St 16:30 Loučka 
Vigilie slavnosti všech 

svatých 

1.11. Čt 
17:00 Jezernice 

Slavnost všech svatých 
18:00 Podhoří 

2.11. Pá 
17:00 Jezernice Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 
(Podhoří pobožnost) 

18:00 Podhoří 

3.11. So 7:30 Loučka 
Mše svatá – úcta k P. 

M. 

4.11. Ne 

8:00 Jezernice 31. neděle v mezidobí 
Sv. Karel Boromejský 

Modlitba za mír 
Podhoří 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 
15:00 Uhřínov 

5.11. Po 17:00 Jezernice 31. týden v mezidobí 
7.11. St 16:30 Loučka  
8.11. Čt 18:00 Podhoří  

9.11. Pá 17:00 Jezernice 
Posvěcení lateránské 

baziliky 

11.11. Ne 

8:00 Jezernice 32. neděle v mezidobí 
Sv. Martin 

Modlitba za mír 
Jezernice 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

16.11. Pá 17:00 Jezernice  

18.11. Ne 
8:00 Jezernice 33. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír 
Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



19.11. Po 17:00 Jezernice 33. týden v mezidobí 

21.11. St 16:30 Loučka 
Zasvěcení P. M. v 

Jeruzalémě 
22.11. Čt 18:00 Podhoří Sv. Cecilie 
23.11. Pá 17:00 Jezernice  

25.11. Ne 
8:00 Jezernice Ježíše Krista Krále 

Modlitba za mír 
Loučka 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

26.11. Po 17:00 Jezernice 34. týden v mezidobí 
28.11. St 16:30 Loučka  
29.11. Čt 18:00 Podhoří  
30.11. Pá 17:00 Jezernice Sv. Ondřej 

1.12. So 7:30 Podhoří 
Mše svatá – úcta k P. 

M. 

2.12. Ne 
8:00 Jezernice 1. neděle adventní 

Modlitba za mír 
Podhoří 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

 
Něco ke kávě: 

Na Dušičky: „Nevíš, proč stojí před hřbitovem tolik aut?”„No... tak asi 

s nima nemá kdo odjet...” 

U soudu: „Přiznáváte se, že jste tomuto pánovi veřejně řekl, že jste 

blbec?“ On odpověděl: „No já už si to tak úplně přesně nevybavuji, ale 

když se na něj dívám, tak je to možné“ 

„Co Vás tak táhne na hory?“ Ptá se slečna. Muž odpoví: „Lanovka.“ 

Lékařský výzkum dosáhl takového pokroku, že už není na světě žádného 

zdravého člověka. 

Jeden pilot říká druhému: „Řekni parašutistům, aby přestali vyskakovat z 

letadla, ještě jsme nevzlétli.“ 



Žalmy: 

28.10. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 

 4.11. Miluji tě, Hospodine, má sílo! 

11.11. Duše má, chval Hospodina. 

18.11. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 

25.11. Hospodin kraluje, oděl se velebností. 

 2.12. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. 

 

Myšlenky k evangeliím: 

28.10. Mistře, ať vidím! (Mk 10, 46-52) 

 4.11. To je první přikázání. Druhé je mu podobné. (Mk 12, 28b-34) 

11.11. Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. (Mk 12, 38-44) 

18.11. Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran. (Mk 13, 24-32) 

25.11. Ano, já jsem král. (Jan 18, 33b-37) 

 2.12. Blíží se vaše vykoupení. (Lk 21,25-28.34-36) 

 

Sbírky:   

 Říjen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea: 

V Podhoří bude v měsíci listopadu slavit své třetí pětadvacetiny paní 

Marie Čechová, které tímto vyprošujeme do dalších let ochranu Panny 

Marie, hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, stálý optimismus a radost 

ze života.  

 

Hodové mše svaté a pobožnosti: 

Sv. Karel Boromejský   4.11. v Loučce v 9:30 a v Uhřínově v 15:00 

Sv. Martin 11.11. v Jezernici v 8:00 

  

Farnost 
Na misie 

21.10. 

Jezernice 3.000,- 

Loučka -?- 

Podhoří 1.200,- 

Listopad 

28.10.  Sbírka na opravy 

11.11. Sbírka na opravy 

18.11. Sbírka na Charitu 

 



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

Kdy Kde V kolik O co půjde 

25.10.-8.11.   Modlitby za zemřelé a získávání 

plnomocných odpustků. 

3.11. Lou 7:30 Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně 

Marii. 

4.11. Uhřínov 15:00 Pobožnost ke sv. Karlu Boromejskému. 

8.11. Jez 19:00 Spolčo Trianglu. 

9.11. Všechovice 19:00 Studentská mše celebrovaná o. Jiřím 

Pospíšilem z Rajnochovic. 

11.-15.11.   Otec Petr je na Velehradě na duchovním 

cvičení, proto jsou zrušeny mše svaté. 

V případě potřeby se obracejte na otce 

Pawla Bilinskiego. 

13.11. Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby. 

17.11. Jez 18:00 Setkání pastorační rady. Promyslete návrhy 

a nápady na společenský večer a adventní 

aktivitu. 

21.11. Jez 19:00 Porada Trianglu. 

22.11. Jez 19:00 eSGéčko. 

24.-25.11. Jez  Církevní silvestr nejen pro děti, které byly 

na táboře. Více informací na plakátku. 

25.11. Jez, Lou  Dětská mše svatá. 

26.11. Jez 18:00 Kafeteze pro dospělé. 

1.12. Pod 7:30 Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně 

Marii, po které následuje modlitba vigilie za 

počatý lidský život spojená s krátkou adorací. 

2.12.   Žehnání adventních věnců. 
 

 

 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:  

Loučka 31.10. v 15:45, pak mše 

Jezernice 2.11. po mši 

Podhoří 4.11. po mši 

 

 

 


