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Jezernice 

Loučka 

Podhoří 

Leen 

2019 Farní časopis 
Červenec a srpen 2019 

Úvodník otce Pedra 

 Je čas prázdnin a dovolených. Upřímně se na něj vždycky těšívám. 

Nechci říct, že bych se během školního roku nějak předřel, to asi néé, vždyť mě 

už léta znáte, ale čas prázdnin a dovolených přináší různé jiné možnosti a změny 

jinak obvyklého, pravidelného rytmu. A člověk se dá zase trošku dohromady 

a mírně porelaxuje. Letos v červenci zůstávám sice na faře a nikam nejedu. Mám 

ale službu za jednoho nejmenovaného kolegu z Oseka, který odjede 

na dovolenou. Taky se na to těším, protože pro nás kněze je zajímavé kázat občas 

ve farnostech někoho jiného. Lidé většinou se zájmem poslouchají a jsou zvědaví 

na to „copak nám asi ten panáček řeknou?“ Budu mít také čas na věci, ke kterým 

se během školního roku moc nedostanu. Chystám se například trochu jezdit 

na kole, ne ani tak proto, abych udělal radost doktorce, která mě začala strašit 

zvýšeným cholesterolem, ale spíše proto, abych získal trochu fyzičku a připravil 

se tak trochu na letošní srpnovou cyklopouť po zapomenutých poutních místech 

plzeňského a ústeckého kraje. Mám na to ještě asi šest týdnů. První krok jsem už 

udělal, začal jsem hledat, kam jsem loni na podzim uschoval to kolo. Cyklisté 

mého typu dobře vědí, že nejdůležitější věcí rádoby sportovce jako já, nejsou 

naježděné kilometry, ale oseděný zadek od bicyklového sedla. Nejenom však 

máme během prázdnin potrápit, slovy svatého Františka, „bratra osla“ totiž své 

tělo, tedy fyzické svaly, ale mohli bychom se povznést i trochu duševně. Proč si 

třeba nezajet někde na koncert pěkné hudby nebo do divadla? Prázdninový čas 

může nabídnout také trochu víc času na přečtení knížky, kterou se už marně 

několik měsíců či let snažíme zdolat. Oč krásnější to je, můžeme-li tak učinit před 

stanem někde u řeky nebo u moře. Teda pokud zrovna nemusíme zápasit 

s neúnavnými komáry, kterým ze všech nabízených značek v okolí chutná nejvíc 

právě ta naše krevní skupina. No a neměli bychom zapomenout na nejdůležitější. 

Co bychom to byli za Kristovy přátele, kdybychom si nenašli více času pro Boha. 

A nemusíme čekat, až se něco vymele a bude nám „ouzko“, ale klidně můžeme 

Bohu říkat každý večer, že to bylo bezva a moc mu děkujeme za ty krásné 

momenty toho kterého dne a že se těšíme na ten zítřejší. Není to zas až tak 

složité. Jako když si do ouška šeptají dva, co se mají moc rádi. Tak tedy drazí 

přátelé. Krásné a požehnané prázdniny a dovolené.          Padre Pedro 

PS: děti nezapomenou na úkol: navštívit poutní místo, kde ještě nebyly. 



Rozpis bohoslužeb červenec 

 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

30.6. Ne 
8:00 Jezernice 

13. neděle v mezidobí 
 (adorace Podhoří) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

1.7. Po 17:00 Jezernice 13. týden v mezidobí 
3.7. St 16:30 Loučka Sv. Tomáš 
4.7. Čt 19:00 Podhoří Vigilie sv. Cyrila a Metoděje 
5.7. Pá 8:00 Jezernice Sv. Cyril a Metoděj 

7.7. Ne 

8:00 Jezernice 

14. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

8.7. Po 17:00 Jezernice 14. týden v mezidobí 
10.7. St 16:30 Loučka  
11.7. Čt 18:00 Podhoří sv. Benedikt 
12.7. Pá 17:00 Jezernice  

14.7. Ne 
8:00 Jezernice 

15. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

15.7. Po 17:00 Jezernice Sv. Bonaventura 
17.7. St 16:30 Loučka 15. týden v mezidobí 
18.7. Čt 18:00 Podhoří  
19.7. Pá 17:00 Jezernice   

21.7. Ne 
8:00 Jezernice 

16. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

22.7. Po 17:00 Jezernice Sv. Marie Magdaléna 
24.7. St 16:30 Loučka 16. týden v mezidobí 
25.7. Čt 18:00 Podhoří Sv. Jakub 
26.7. Pá 17:00 Jezernice Sv. Jáchym a Anna 

28.7. Ne 
8:00 Jezernice 

17. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

29.7. Po 17:00 Jezernice Sv. Marta 
31.7. St 16:30 Loučka Sv. Ignác z Loyoly 



Rozpis bohoslužeb srpen 

 

Sbírky:  Červen 
 

 

 

 

 

 

  

1.8. Čt 18:00 Podhoří Sv. Alfons z Liguori 
2.8. Pá 17:00 Jezernice 17. týden v mezidobí 
3.8. So 7:30 Jezernice 1. sobota k Panně Marii 

4.8. Ne 
8:00 Jezernice 

18. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

5.8. Po 17:00 Jezernice 18. týden v mezidobí 
7.8. St 16:30 Loučka  
8.8. Čt 18:00 Podhoří Sv. Dominik 

11.8. Ne 18:00 Podhoří 
19. neděle v mezidobí 

Společně pro všechny 

18.8. Ne 
8:00 Jezernice 

20. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

19.8. Po 17:00 Jezernice 20. týden v mezidobí 
21.8. St 16:30 Loučka Sv. Pius X. 
22.8. Čt 18:00 Podhoří Panna Maria Královna 
23.8. Pá 17:00 Jezernice   

25.8. Ne 
8:00 Jezernice 

21. neděle v mezidobí 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

26.8. Po 17:00 Jezernice 21. týden v mezidobí 
28.8. St 16:30 Loučka Sv. Augustin 

29.8. Čt 18:00 Podhoří Umučení sv. Jana Křtitele 
30.8. Pá 17:00 Jezernice  

1.9. Ne 
8:00 Jezernice 

22. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

Farnost 
Na církevní 

školství 9.6. 

Na opravy 

16.6. 

Jezernice 1.200,- 2.100,- 

Loučka 1.720,- 6.200,- 

Podhoří 1.700,- 2.500,- 

Červenec a srpen 

21.7. Sbírka na opravy 

18.8. Sbírka na opravy 



Žalmy: 

30.6.   Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 

  7.7. Jásejte Bohu, všechny země! 

14.7. Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. 

21.7. Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 

28.7. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 

  4.8.    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

11.8. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

18.8. Hospodine, na pomoc mi pospěš! 

25.8. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 

  1.9. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. 

   

Myšlenky k evangeliím: 

30.6.  Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam  

půjdeš. (Lk 9,51-62) 

  7.7. Váš pokoj na něm spočine. (Lk 10,1-12.17-20) 

14.7. Kdo je můj bližní? (Lk 10,25-37) 

21.7.  Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl. 

 (Lk 10,38-42) 

28.7. Proste, a dostanete. (Lk 11,1-13) 

  4.8. Čí bude to, co jsi nashromáždil? (Lk 12,13-21) 

11.8. I vy buďte připraveni. (Lk 12,32-48) 

18.8. Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení. (Lk 12,49-53) 

25.8. Přijdou od východu i od západu a zaujmou místo u stolu v Božím 

 království. (Lk 13,22-30) 

  1.9. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

 (Lk 14,1.7-14) 

 

Oslavy: 

V červenci bude v Podhoří slavit pan Lubomír Švarc požehnané 

půlkulaté narozeniny. Přejeme mu hodně elánu, síly, lásky, ochrany Panny 

Marie a Boží požehnání. 

V měsíci srpnu oslaví zlatou svatbu manželé Skříčkovi z Loučky. 

Přejeme jim mnoho dalších šťastně prožitých společných let, pevné zdraví, 

radostné chvíle v kruhu rodiny, ochranu Panny Marie a Boží požehnání. 

  



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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

30.6. Lipník 15:00 Primiční mše svatá – Jan Faltýnek 

30.6. Pod 18:00 Modlitební triduum matek 

13.7. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

28.7.-6.8. ???  Mladí (i ti duchem) a děti jsou na tajemném 

táboře kdoví kde. Modlete se, snad se vrátíme 

a celí  

1.8. Hranice 20:30 Promítání v letním kině pro tříkrálové 

koledníky animovaného filmu „Kouzelný 

park“ - vstupné 20,- 

3.8. Jez 7:30 1. sobota – úcta k Panně Marii 

9.-18.8.   Otec Petr má dovolenou na kolech, v případě 

potřeby se obracejte na Pawla Bilinskiego 

13.8. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

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

příspěvky, pošlete je včas 

1.9. Triangl Při mších Žehnání školákům 

Během prázdnin se nezapomeňte hlásit zájemci o svátost biřmování otci Petrovi. 
 

Primice v Lipníku: 

Drazí, 

 dnes 30. června 2019 se uskuteční událost, rozsahu nejen našeho 

děkanátu, ale i naší arcidiecéze - Primice novokněze Jana Faltýnka. Zveme 

vás na tuto slavnostní událost, a prosíme o modlitbu za primicianta 

a ostatní novokněze. 

 Těšíme se nejen na Vaši účast. Vše dobré od Pána do vaší služby 

 Za organizátory    Jakub Aseem, ceremoniář 
 

Co se děje v děkanátu: 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

4.7. Drahotuše 17:00 Ekumenická bohoslužba v husitském kostele 

5.7. Helfštýn 17:00 Ekumenická bohoslužba 

15.-19.7. Drahotuše  1. turnus příměstského tábora 

26.-30.8. Ústí  2. turnus příměstského tábora 

13.-15.9. Bezuchov  Víkend pro matku a syna 

Hledáme studentky či studenty na pomoc na příměstských táborech (můžeme dát 
potvrzení o pedagogické praxi) 

Bližší informace z Centra pro rodinu Jitřenka na webu - hranice.dcpr.cz  

http://hranice.dcpr.cz/


Co se děje ve světě: 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

4.7. Velehrad 19:30 Večer lidí dobré vůle – přenos od 20:00 

5.7. Velehrad 10:30 Slavnostní poutní mše  

27.7. Stará 

voda 

10:00 Poutní mše ke sv. Anně, po mši adorace, 

svátostné požehnání a průvod ke Královské 

studánce s žehnáním vody (v neděli mše v 15) 

7.7.-12.8.   Antiochia – misijní dílo v Čechách a na 

Moravě (Nový Bor, Březová nad Svitavou) 

5.-9.8. Olomouc  Duchovní cvičení pro mladé muže a 

ministranty (17-40 let) hledající životní 

povolání 

5.-12.8.   39. pěší pouť z Krakova do Čenstochové 

 

Ohlédnutí za červnem: 

Svatodušní cyklo výlet „Hlídej si duši a hledej ducha“  

 Dne 9.6.2019 jsme v kostelích v ohláškách dostlali pozvánku 

na akci: ,,Hlídej duši, hledej ducha". S touto myšlenkou jsme se měli sejít 

ve dvě hodiny odpoledne u kříže za Jezernicí--->kola s sebou. S dostatkem 

vody a velkým očekáváním jsme se v hojném počtu a v různých věkových 

kategoriích vydali na cestu. Čekala nás spousta zajímavých příběhů, 

hádanek, hlavolamů a velkého občerstvení. Moc jsme si to užili a těšíme 

se, až si pro nás pořadatelé připraví další zábavu. Mockrát všichni 

Děkujeme.       účastník zájezdu M. 
 

PS1: Jen jeden človíček si neuhlídal duši od kola  

PS2: Pro všechny, co se nezúčastnili, příště přijďte, bylo to SUPER.  



Na závěr si dovolím trošku poezie: 

 Jedním z úkolů bylo vymyslet ve skupinkách básničku na téma 

láska. Jak si s tím skupinky poradily, můžete posoudit sami :  

 

Láska to je Boží dar, 

nezmůže ji žádný zmar, 

i když prdíš a je to smrad, 

přesto Tě má každý rád. 

 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 

šel z Loučky až do Milenova, 

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 

a každý den to zkusil znova. 

 

Máme lásku velkou 

Jdem do toho s vervou. 

Dnešní cesta daleká, 

nezmůže nás zdaleka. 

 

Jednou takhle jdu, 

všimnu si a zakopnu, 

přede mnou je krásná žena, 

jmenuje se Elena. 

Ministrantský den „PANDEMIC – Dokážeš zachránit svět?“ 

 Letošní ministrantský den jsme měli na téma PANDEMIC aneb 

dokážeš zachránit svět? Prožili jsme jej v Jezernici. Sešlo se celkem 

jedenáct účastníků, jejich úkolem bylo se semknout a držet za jedno 

a pomocí náročných disciplín vyvíjet léky na čtyři smrtelné nemoci, které 

řádí ve světě. S úkolem jsme se poprali všichni dobře, a to i přes extrémní 

horko a pálivé slunce. Když už to vypadalo, že všichni pojdeme ne 

na smrtelné nemoci, ale hladem a horkem, zachránila celou situaci 

p. Zemánková z Jezernice. Poskytla nám oběd ve formě polévky, řízku 

s raným bramborem, k tomu všemu byl čerstvý salát a ještě nás čekal 

zákusek (a Faťa dostal 2 piva). A aby toho nebylo málo, pak jsme ještě 

měli možnost se osvěžit v bazéně. Někteří toho využili hned a jiní k tomu 

byli přinuceni nedobrovolně v oblečení posléze. Všichni jsme si den užili 

a těšíme se na další.      účastník L. 

 

  



Slavnost Božího Těla v Podhoří 

 Za slunečného a větrného 

počasí přišli podle plánu a očekávání 

lidé! Za což vám patří velký dík. 

Poděkování patří všem, kteří se ujali 

nějakého úkolu ať už liturgického nebo 

spojeného s posezením na výletišti, 

a že jich nebylo málo. Poděkování patří 

i všem, kteří přišli, protože se všechno 

pojedlo a vypilo a nic nezůstalo, tudíž 

se nic nezkazilo. Těší nás pochvalné 

ohlasy na příjemnou atmosféru, 

zpestřenou nejprve žesťovým a později 

i harmoniko-houslovým doprovodem. Doufáme, že jste si to užili a prožili 

oslavu Božího těla, jak se 

patří. Posilněni nejen 

chlebem duchovním, ale 

i tělesným. Největší dík 

však patří Pánu Bohu, který 

nám dal příznivé podmínky 

ke společnému slavení.  

 

Deo gratias – za rok zas  
   

 

Hurááá, a jsou tu prázdniny!!! 


