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Louvado seja o senhor Jesus (laudatur Jesus Christus) (pozdrav 

v portugalštině jako nácvik ke světovému setkání mládeže v roce 2022). 

Drazí bratři a sestry,  

 obracím se na Vás na začátku tohoto měsíce února, abych Vás 

povzbudil a poděkoval za všechno, co pro Kristovo království děláte 

ve svých rodinách a okolí. Za práci s dětmi a mládeží, za nácvik divadla, 

za pravidelné scházení se schol k nácvikům zpěvů pro liturgii, za schůzky 

ministrantů, za pravidelnou modlitbu růžence, kterou začínáte včas půl 

hodiny před začátkem mše svaté, aby zbyla přede mší ještě chvilka ticha 

k přípravě, děkuji za rozdávání textů a zpěvníků pro lidi v lavicích, aby si 

mohli společně zazpívat, za čtení přímluv a čtení během bohoslužeb, 

za scházení se k modlitbě i když není mše, za účast na adoracích i když 

nejste členy adoračního společenství a nemáte to jako povinnost, děkuji 

všem zapojeným do farního společenského večera, který se opravdu 

vydařil, za napečení buchet, nacvičení programu, různé služby během 

večera. Děkuji za odhazování sněhu kolem kostela, za praní oděvů 

pro liturgii, za úklidy na faře. Je toho hodně co děláte. Tím dohromady 

může tělo Kristovo prospívat a růst.  

 Ještě bych připomněl některé letošní body, o kterých mluví 

arcibiskup Jan Graubner v novém čísle časopisu Oldin:  

„Papež František vyhlásil na říjen Mimořádný misijní měsíc a přeje si, 

abychom se na něj všichni připravili tím, že se začneme cvičit v předávání 

víry. Všechny farnosti dostaly otázky:  

 Jak udržuje naše farnost kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, 

nebo křtili děti?  

 Co dělá farnost pro to, aby získala další děti pro výuku náboženství?  



 Co nabízí farnost svému okolí?  

 Jak spolupracujeme s vedením obce či jinými organizacemi?  

 Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, která 

zapaluje a živí oheň lásky. Za ochotu zapojit se děkuje arcibiskup Jan.“  

 O těchto otázkách jsme mluvili v minulém roce s pastoračními 

radami, ale týká se to nás všech, zkusme se tedy nad nimi zamyslet. Celý 

rok má být provázen misijními aktivitami ve farnostech, které mají 

vrcholit tím Mimořádným měsícem říjnem, proto prosím a povzbuzuji, 

nesme téma misií ve svých modlitbách.   

 Padre Pedro 

 

Tříkrálová sbírka: 

 

Velké poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli finančními dary. 

 pokladničky 2017 2018 2019 

Jezernice 4 18.345,- 19.882,- 20.000,- 

Loučka 3 15.145,- 16.586,- 16.595,- 

Podhoří 3 10.963,- 12.613,- 15.112,- 

 

Moji milí tříkráloví spolupracovníci, 

 děkuji Vám za Vaše rozhodnutí zapojit se do charitního díla 

prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Rozdali jste spoustu radosti, "nakazili" 

mnoho lidí naší koledou, která zněla v ulicích od začátku ledna 

až do 14.1. Už máme sečteno, odevzdáno :). Vaše kasičky na lipnicku 

v počtu 82 ks vydaly 384.812 Kč. Za Charitu Hranice bylo vybráno 

1.355.291Kč. 

 Děkuji za naši sbírku, která je osobní. Přicházíme a žehnáme lidem 

a jejich obydlí, přejeme do nového roku štěstí a zdraví. Je to sbírka naděje 

a radosti. Děkuji za Vás.  

 Do kalendářů zapiště další termín pro plavání koledníčků 

v Hranicích a to soboty 9. 2. a 2. 3. ráno 7.30-8.45 :). 

 

Děkuji za Vaši spolupráci          Pavlína Trpáková 

     koordinátorka sbírky na lipensku 



Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

3.2. Ne 

8:00 Jezernice 
4. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Jezernice 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

4.2. Po 17:00 Jezernice 4. týden v mezidobí 

6.2. St 16:30 Loučka Sv. Pavel Miki a druhové 

7.2. Čt 18:00 Podhoří  

8.2. Pá 17:00 Jezernice  

10.2. Ne 

8:00 Jezernice 
5. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

11.2. Po 17:00 Jezernice 5. týden v mezidobí 

13.2. St 16:30 Loučka  

14.2. Čt 18:00 Podhoří  

15.2. Pá 17:00 Jezernice  

17.2. Ne 

8:00 Jezernice 
6. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

18.2. Po 17:00 Jezernice 6. týden v mezidobí 

20.2. St 16:30 Loučka  

21.2. Čt 18:00 Podhoří  

22.2. Pá 17:00 Jezernice Svátek Stolce sv. Petra 

24.2. Ne 

8:00 Jezernice 
7. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Jezernice 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

25.2. Po 17:00 Jezernice  

27.2. St 16:30 Loučka  

28.2. Čt 18:00 Podhoří  

1.3. Pá 17:00 Jezernice  

2.3. So 18:00 Podhoří 1. sobota k Panně Marii 

3.3. Ne 

8:00 Jezernice 
8. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy: 
 

  3.2. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.  

10.2. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.  

17.2. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.  

24.2. Hospodin je milosrdný a milostivý.  

  3.3. Dobré je chválit Hospodina.  
 

Myšlenky k evangeliím: 
 

  3.2. Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům. (Lk 4,21-30) 

10.2. Nechali všeho a šli za ním. (Lk 5,1-11) 

17.2. Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!  (Lk 6,17-26) 

24.2. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,27-38) 

  3.3 Ústa mluví to, čím přetéká srdce. (Lk 6,39-45)  

 

Sbírky:   
 

 Leden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy: 
 

 V Jezernici bude oslavovat krásných prvních CET let Pavlínka 

Chytilová. Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, radost, pevné nervy 

a sílu pro studium, ochranu Panny Marie a také jí patří poděkování, že je 

oporou babičce. 

 

Farnost 
Na opravy 

20.1. 

Jezernice 1.950,- 

Loučka 27.700,- 

Podhoří 2.000,- 

Únor 

17.2.  Sbírka na opravy 

24.2. Sbírka Haléř sv. Petra 

 



 

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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

3.2. Je,Lo,Po  Na začátku mše svaté budou žehnány hromniční 

svíce a na závěr bude udělováno svatoblažejské 

požehnání 

8.2. Jez 18:00 Nácvik divadla pro děti 

8.2. Drahotuše 19:00 Studentská mše, kterou celebruje Petr Bulvas 

9.2. Hranice 7:30 Tříkrálový bazén 

10.2. Lou 15:00 Koncert absolventů ZUŠ pod vedením Markéty 

Poláchové 

11.2. Jez 18:00 Kafeteze 

13.2. Pod 17:00 Mariánské večeřadlo 

14.2. Jez 19:00 eSGéčko 

15.2. Jez 18:00 Setkání pastorační rady 

17.2. Lou 9:30 Dětská mše svatá 

20.2. Jez 18:00 Porada Trianglu 

24.2. Pod 11:00 Dětská mše svatá 

27.2. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké 

příspěvky, pošlete je včas 

28.2. Jez 19:00 Spolčo triangl 

2.3. Hranice 7:30 Tříkrálový bazén 

2.3. Pod 18:00 Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně Marii 

4.3. Jez  Adorační den farnosti zakončený mší sv. 

 

Trocha humoru: 

  Pan farář přitlouká na dveře kostela program bohoslužeb a přitom 

ho z povzdáli sleduje chlapec. „Copak chlapče? Chceš vědět, kdy budou 

v příštím týdnu bohoslužby?“ „Ne, ale zajímalo by mě, co budete říkat, až 

se bouchnete do prstu.“ 
 

  

 Misionář potká dva Eskymáky, kteří táhnou od moře uloveného 

tuleně: „Proč toho tuleně netáhnete za hlavu? Když ho táhnete za ocas, jde 

to proti srsti a brzdí vám to. Když ho chytnete za hlavu, potáhnete ho 

po srsti, půjde to rychleji a tolik se nenadřete.“ Eskymáci tedy chytnou 

tuleně za hlavu a jdou. „Hele, ten misionář je fakt chytrej, opravdu to jde 

rychleji a snadněji.“ „No, já nevím, mně se zdá, že je dost hloupej. 

Podívej, vždyť se vracíme k moři!“ 



Ohlédnutí za lednovými událostmi: 

Královský společenský večer: 
 Drazí přátelé, milí farníci, mojí milou povinností je zhodnotit náš 

Královský společenský večer v Loučce. Začátek tohoto slavnostního 

večera byl ve znamení lehkého zmatku, jelikož jsem se zdržel při schůzce 

s čínským velvyslancem, proto se již tak nabitý program musel na pár 

hodinek odložit. Společenský večer ale nijak neztratil na energii, jelikož 

už od samého začátku nás roztančila a pobavila kapela Faťamorgána, 

za což ji patří velký dík. O zpříjemnění večera, se při odpočinku mezi 

tancem postarala p. Lenka Pchálková se svým tanečním vystoupením. 

O půlnoci nás svou originální choreografií a svým strhujícím výkonem 

potěšila, zpříjemnila i pobavila Smíšená taneční skupina Triangl. 

V neposlední řadě se patří také poděkovat všem organizátorům, 

moderátorům, šatnářům, obsluhy 

královského sklípku a královské 

kuchyně a tombolářům. Na závěr bych 

chtěl poděkovat hlavně Vám všem, co 

jste náš Královský společenský večer 

navštívili, protože bez vás by to nebylo 

ono. 

 Na úplný závěr mi dovolte 

citovat slova Jana Wericha: „Kdo víno 

má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, 

kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě 

se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to 

není člověk, to je vůl.“ 

 

 S pozdravem Váš oblíbený, 

laskavý, moudrý a z boží vůle král hlava 

pomazaná (povidlama)  

 

          Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando III. 



 

Boj s internetem: 

 Sobotní odpoledne jako každé jiné, jen před podhorským kostelem 

se to nějak hemží. Zástupci všech věkových kategorií se rozdělují do dvou 

skupin: na školou povinné a zbytek mladý duchem (Prďoši a Mlaďošiši). 

 Čekal je nelehký úkol, a to postavit se šesti sociálním sítím: 

Youtube, Musical, Twitter, Facebook, Skype, Instagram. Tohoto úkolu, 

na trase do Jezernice, kde čekalo pět stanovišť s nelehkými úkoly, 

se zhostily obě skupiny naplno a s vervou a podařilo se jim tyto sítě 

překonat. Nezadržel je ani mráz, ani mlha, ani vítr, bojovali statečně 

a s humorem a důvtipem došli do cíle, kde je čekal teplý čaj a malé 

občerstvení. 

 
 

 
 

 



 

 

Trochu luštění: 

 

Na každé židovské synagoze je namalovaná šesticípá hvězda. Kolik jich je 

na obrázku? Můžeš si pomoci tak, že každou hvězdu obtáhneš jinou 

barvou. 


