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  Farní 
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Drazí přátelé, 

hodně se v souvislosti s pomocí rozvojovým zemím v minulosti 

diskutovalo o tom, jak by tato vlastní pomoc měla vypadat. Dospělo 

se k závěrům, že tato pomoc by měla být promyšlená – systematická, 

nikoli nahodilá a jednorázová. Totiž jinak řečeno je pěkné, když dovezeme 

do nějaké africké země kontejnery ryb, ale je mnohem prozíravější 

a strategičtější, jestli tam přivezeme rybářské pruty a naučíme obyvatele 

oné země lovit ryby. Dává to smysl. Jednorázová pomoc je sice fajn, lidi 

se najedí, ale nadále zůstávají odkázáni na cizí pomoc a jsou na ní až příliš 

závislí. Cílem je odnaučit je zvyklosti pasivity s nadpisem: dej a naučit 

je vlastní kreativitě s nadpisem: umím tohle a sám tím mohu někomu 

pomáhat. 

Když se teď přesunu z Afriky do naší země, vybavuje se mi 

příhoda, kterou jsem slyšel vyprávět od mého táty. Za socialismu v jedné 

pohraniční farnosti pracoval jeden „uklizený kněz,“ kromě své kněžské 

služby také jako účetní v Jednotném zemědělském družstvu, protože 

se nikdo jiný nenašel. Odsloužil mši, převlékl se do montérek a šel 

na hřbitov. Vykopal hrob, protože hrobník omarodil a nikdo jiný 

se nenašel. Další den odemknul kostel, nachystal si nádobíčko ke mši, 

máry a vše potřebné k pohřbu. Přečetl čtení, zazpíval žalm, evangelium, 

přímluvy. Obešel po přijímání kostel a udělal sbírku. Po obřadech 

na hřbitově kondoloval zarmoucené rodině a zamířil do márnice, kde 

se převlékl do montérek a šel zasypat hrob. Nebylo nikoho, 

kdo by mu pomohl. 

  Chtěl bych Vám, drazí přátelé na konci školního roku poděkovat, 

že nic z toho výše popsaného nemusím prožívat. Musím poděkovat Vám, 

kteří chystáte kostel. Těm, kteří čtete jako lektoři Boží slovo nebo 

přímluvy při liturgii a doma se na to připravujete. Děkuji těm, kdo zpíváte 

ať už na kůru coby scholastici nebo i v lavici a přispíváte ke kráse 

bohoslužeb. Děkuji všem modlitebním skupinám, modlitbám matek, 

mariánskému společenství růžence, adorátorům Nejsvětější svátosti 

za pravidelné a vytrvalé scházení se ke společné modlitbě. Děkuji také 

všem za různé pomoci při mimořádných liturgických slavnostech během 



roku. Děkuji Vám mládeži za pomoc se spolčátky pro děti a přípravou 

dětských mší. Děkuji ministrantům a jejich vedoucím za ministrantské 

schůzky a službu u oltáře. Děkuji Vám, kdo pravidelně uklízíte kostel 

a faru. Děkuji redakci farního časopisu, která se měsíc co měsíc schází, 

aby pomohla naplánovat události měsíce a vytiskla nové číslo našeho 

plátku. Děkuji Vám, kteří sečete trávu u kostelů a far. Děkuji Vám, kteří 

opravíte nefungující zvony, když přestanou bít. Děkuji Vám, kteří vyřešíte 

porouchané ozvučení a nečekáte na mě, až Vám řeknu. Děkuji Vám, kteří 

sledujete a opravíte různé poruchy a nečekáte, až si toho všimnu. 

Prostě – děkuji Vám za vaši mnohostrannou samostatnost. 

Je to velká věc a moc si toho vážím. Děkuji Vám také za to, 

že si uvědomujete s velkou naléhavostí, jak nestačí, abychom se scházeli 

pouze k bohoslužbám. A snažíte se vytvářet, vymýšlet a organizovat 

spousty jiných mimokostelních aktivit, abychom mohli lidi někam pozvat 

a oni mohli zakusit, jak žije naše farní rodina – potažmo Triangl. Pán Bůh 

zaplať za to. Děkuji Vám za to, že chápete novou situaci této doby 

a nečekáte na to, až Vám dovezu v kontejneru ryby a sami si sedáte 

s udicemi ke břehu a učíte se je chytat. Za to Vám patří obrovský dík, 

protože z tohoto se rodí naše budoucnost. 

Budoucnost života farnosti schopné přežít i v těžkých podmínkách. 

I když do farnosti bude jednou za čas přicházet misionář zdaleka. Jeden 

novokněz v loňském roce a tři novokněží letos ukazují, že v budoucnu 

bude nesmírně cenné, budou-li ve farnosti bratři a sestry s vysokou mírou 

samostatného nasazení se pro církev.  

 

Přeji Vám krásné dny odpočinku na táborech a dovolených 

a bezpečné návraty domů. Bůh Vám žehnej. 

Padre Pedro 

 



 
Rozpis bohoslužeb 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.7. Ne 

8:00 Jezernice 

13. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

2.7. Po 17:00 Jezernice 
 

4.7. St 16:30 Loučka Vigilie Cyrila a Metoděje 

5.7. Čt 
8:00 Jezernice Slavnost sv. Cyrila a 

Metoděje 9:00 Podhoří 

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

8.7. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 

14. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

9.7. Po 17:00 Jezernice 14. týden v mezidobí 

11.7. St 16:30 Loučka Sv. Benedikt, opat 

12.7. Čt 18:00 Podhoří 
 

13.7. Pá 17:00 Jezernice 
 

15.7. Ne 

8:00 Jezernice 

15. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

16.7. Po 17:00 Jezernice 15. týden v mezidobí 

18.7. St 16:30 Loučka 
 

19.7. Čt 18:00 Podhoří 
 

21.7. So 

16:30 Jezernice 

16. neděle v mezidobí 18:00 Podhoří 

18:30 Loučka 

28.7. So 

18:00 Jezernice 

17. neděle v mezidobí 18:00 Podhoří 

18:30 Loučka 

5.8. Ne 

8:00 Jezernice 

18. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

6.8. Po 17:00 Jezernice Svátek Proměnění Páně 

8.8. St 16:30 Loučka Sv. Dominik, opat 

9.8. Čt 18:00 Podhoří Sv. Benedikta od Kříže 

12.8. Ne 

8:00 Jezernice 

19. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



 

Sloužení mší svatých s nedělní platností za nepřítomnosti P. Petra 

Datum Jezernice Loučka Podhoří 

So 21.7. P. Šidleja P. Endlicher P. Suchánek 

So 28.7. P. Jombik P. Endlicher P. Suchánek 

So 18.8.  P. Bilinski P. Suchánek 

Ne 19.8. P. Bilinski   

 

- V případě nutnosti kněze naleznete bližší informace na nástěnce na kostele. 

 

 

Žalmy:   

  1.7. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 

  8.7.  Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. 

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

22.7.  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.  

29.7.  Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. 
 

  5.8.  Nebeský pokrm dal jim Hospodin. 

12.8.  Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

19.8.  Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

26.8.  Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

2.9.  Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

18.8. So 
18:00 Podhoří 

20. neděle v mezidobí 18:30 Loučka 

19.8. Ne 16:30 Jezernice 

26.8. Ne 

8:00 Jezernice 

21. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

27.8. Po 17:00 Jezernice Sv. Monika 

29.8. St 16:30 Loučka Umučení sv. Jana Křtitele 

30.8. Čt 18:00 Podhoří 21. týden v mezidobí 

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

2.9. Ne 

8:00 Jezernice 

22. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Myšlenky k evangeliím: 

  1.7.  Děvče, říkám ti, vstaň! (Mk 5, 21-43) 
  8.7.  Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti. (Mk 6, 1-6) 

15.7.  Začal je posílat. (Mk 6, 7-13) 

22.7.  Byli jako ovce bez pastýře. (Mk 6, 30-34) 

29.7.  Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl. (Jan 6, 1-15) 
 

5.8.  Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne,  

nebude nikdy žíznit. (Jan 6, 24-35) 

12.8.  Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. (Jan 6, 41-51) 

19.8.  Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.(Jan 6, 51-58) 

26.8.  Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. (Jan 6, 60-69) 

2.9.  Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. (Mk 7, 1-8. 

14-15. 21-23) 

 

Sbírky:  Červen 
 

 

 

 

 
 

Jubilea: 

V prvním prázdninovém měsíci se dožívá krásného životního výročí 

dlouholetá pletařka obvazového materiálu paní Bětka a druhý prázdninový 

měsíc se sejde celá rodina k oslavě kulatin paní Heleny. Oběma 

oslavenkyním z Podhoří vyprošujeme do dalších let zdravíčko, štěstíčko, 

hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a ještě dlouhá léta. 
 

Z důvodů GDPR (zákonu o ochraně osobních údajů) se omlouváme, že nezveřejňujeme 

celá jména oslavenců. Děkujeme za pochopení. 

 

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

 Dovolená otce Petra: 23.7.-4.8. a 13.-25.8. - nezapomeňte se 

během prázdnin orientovat dle rozpisů bohoslužeb na vývěskách kostelů, 

kde budou aktuální informace, především nedělních mší a zástupů kněze. 

 Během prázdnin má dovolenou i celý Triangl, proto nebudou 

spolčátka, spolča, eSGéčko, kafeteze, nedělní večerní adorace ani jiné 

podobné aktivity. Prostě nepremávame. Přejeme hezké prožití prázdnin 

a dovolených. 

Farnost Na opravy 

Jezernice 2.400,- 

Loučka 3.900,- 

Podhoří 2.000,- 

Červenec, srpen: 

15.7.  Sbírka na opravy 

19.8. Sbírka na opravy 

 

 



  7.7. Lou   7:30 Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M. 

12.-19.7.  Prosíme o modlitby pro děti a osádku tábora 

„O tajemném poutníkovi“. 

13.7. Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby. 

21.7.   Odměna účasti na ministrantských 

a pěveckých schůzkách. Ručník si vezměte 

s sebou.  

  4.8. Pod 11:00 Svatební obřad. 

13.8. Pod 17:00 Večeřadlo – mariánské modlitby. 

  1.9.  Pod   7:30  Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M. 

  2.9.   Při mši svaté budou žehnány aktovky. 
 

 

 

Informace pro pastorační rady: 

Pastorační rady se sejdou poslední týden v srpnu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodů dovolených nejen otce 

Petra, omluvte stručné informace 

v časopise a na webových stránkách. 



 

   



 


