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Drazí bratři a sestry, 

 

 procházíme nádherným podzimem. Letos opravdu překrásným obdobím 

z hlediska přírodních výjevů, tepla, barev a odstínů, kterými se můžeme kochat 

opravdu na každém kroku. Avšak zkracující se den, stupňující se chlad 

a padající listí optimismu moc nepřidává, jelikož vidíme konec nebo marnost 

či dočasnost této krásy. Lidé na podzim někdy vstupují do času depresí 

a útlumu. Námi křesťany to může být vnímáno jako další Boží obraz pro náš 

život, který připomíná vymezenost našeho žití a krásy. Příroda se chystá 

ke spánku, podobně jako podzim člověka je přípravou ke spánku neboli 

přípravou na návrat do Otcova domu. S tímto tématem ladí velká slavnost 

a památka na začátku měsíce listopadu, které jsme oslavili včera a předevčírem: 

Slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Znovu tedy 

máme příležitost zamýšlet se nad pomíjivostí našeho pozemského života a nad 

tím, co je v našem životě podstatné a rozhodující. Máme možnost věnovat svůj 

nepatrný čas v tomto prvním listopadovém týdnu modlitbě za naše zemřelé 

a získat pro ně plnomocné odpustky. Myslíme na ně a připomínáme si, co jsme 

s nimi prožili, co bylo pro ně důležité a čím nás oslovili. Přestože nejsou 

fyzicky s námi, jsme s nimi spojeni duchovně. Ovlivňují i nadále náš život, 

ptáme se jich, svěřujeme se jim, modlíme se za ně, a pokud jsou už u Otce 

v jeho království lásky a pokoje, přimlouvají se oni za nás. Je to tedy jakýsi 

zvláštní most. Je to jiná dimenze vztahu, ale pořád hodně intenzivní. Věčnost 

žijeme každý okamžik už zde na zemi a bude pokračovat v plné blízkosti 

s Bohem a všemi svatými, kteří nás domů předešli.  

 Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost 

vytvářejí vztahy, které nekončí. Tomáš kardinál Špidlík 

 Přeji nám všem, aby nás podzimní čas nevedl k depresi a smutku, ale 

k lepšímu chápání díla stvoření, které je pro nás ve všech etapách našeho života 

stálým zdrojem inspirace a poznání Boží moudrosti.    
Padre Pedro 



Rozpis bohoslužeb 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

3.11. Ne 

8:00 Jezernice 31. neděle v mezidobí 
(adorace Jezernice) 

Patrocinium sv. Karla 
Boromejského 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

15:00 Uhřínov 

4.11. Po 17:00 Jezernice Sv. Karel Boromejský 

6.11. St 16:30 Loučka 31. týden v mezidobí 

7.11. Čt 18:00 Podhoří  

8.11. Pá 17:00 Jezernice  

10.11. Ne 

8:00 Jezernice 32. neděle v mezidobí 
(adorace NENÍ) 

Patrocinium sv. Martina 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

DOVOLENÁ OTCE PETRA 

17.11. Ne 

8:00 Jezernice 
33. neděle v mezidobí 

(adorace Loučka) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

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

20.11. St 16:30 Loučka  

21.11. Čt 18:00 Podhoří 
Zasvěcení Panny Marie v 

Jeruzalémě 

22.11. Pá 17:00 Jezernice Sv. Cecílie, panna a mučednice 

24.11. Ne 

8:00 Jezernice 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

(adorace Podhoří) 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

25.11. Po 17:00 Jezernice 34. týden v mezidobí 

27.11. St 16:30 Loučka  

28.11. Čt 18:00 Podhoří  

29.11. Pá 17:00 Jezernice  

1.12. Ne 

8:00 Jezernice 1. neděle adventní 
(adorace Jezernice) 

Začíná cyklus A 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy: 

  3.11.   Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 

10.11.   Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 

17.11.   Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 

24.11.   Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“      

  1.12.   Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. 
 

Myšlenky k evangeliím: 

  3.11.  Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. (Lk 19,1-10) 

10.11.  Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. (Lk 20, 27-38) 

17.11.   Vytrvalostí zachráníte svou duši. (Lk 21, 5-19) 

24.11.   Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. (Lk 23, 35-43) 

  1.12.   Bděte, abyste byli připraveni. (Mt 24, 37-44) 
 

Sbírky: Říjen 
 
 

 

 

 

 

 
 

V kostelích lze koupit děkanátní kalendáře za pouhých 55,-  
 

Blahopřání: 

 Letí velké blahopřání společně s omluvou do Jezernického kostela paní 

Popové, která v měsíci říjnu oslavila 80. narozeniny. Dodatečně Vám přejeme 

hodně zdraví, pohody a ochranu Panny Marie a šťastné nalétané kilometry 

na zemi i ve vzduchu. 

 V Jezernici dále kalendář napoví, že dvě Marie tu něco oslaví. 

P. Vrublová, p. Nováková půlkulaté narozeniny mají, proto jim přejeme, ať je 

život pořád baví. 

 Blahopřání posíláme za všechny farníky i do Loučky, kde pan Jindřich 

Volek slaví půlkulaté narozeniny (45 let).  
 

Hodové mše svaté a pobožnosti: 

  

Farnost 
Na opravy 

13.10. 

Na Misie 

20.10. 

Jezernice 1.350,- 2.550,- 

Loučka 9.000,- 2.800,- 

Podhoří 2.800,- 2.500,- 

Místo Kdy a kde to bude 

Sv. Karel Boromejský   3.11. v Loučce v 9:30 a v Uhřínově v 15:00 

Sv. Martin 10.11. v Jezernici v 8:00 

Listopad 

17.11. Sbírka na opravy 

24.11. Sbírka na Charitu 



Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:  

Podhoří – sobota 2.11. po mši v 18:00 

Jezernice – pondělí 4.11. po mši v 17:00 

Loučka – pátek 1.11. v 15:30, pak mše 

 

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

Kdy Kde V kolik O co půjde 

3.11. Lou 9:30 Hodová mše ke sv. Karlu Boromejskému se 

svátostným požehnáním 

3.11. Uhřínov 15:00 Pouťová pobožnost v kapličce 

3.11. Jez 13:00 – 

19:00 

Výstava „Pod ochranu tvou se utíkáme“ u Hašů 

(Jezernice 119). Poslední možnost návštěvy 

4.11. Jez 18:15 Příprava na dětskou mši 

7.11. Jez 19:00 eSGéčko 

8.11. Jez 18:00 Kafeteze 

10.11. Jez 8:00 Hodová mše ke sv. Martinu se svátostným 

požehnáním 

11.–16.11.   Dovolená otce Petra 

13.11. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

17.11. Pod 11:00 Dětská mše 

17.11. Nad bořím 14:00 Drakiáda neboli herní odpoledne – 

za nepříznivého počasí na faře 

20.11. Jez 18:00 Spolčo mládeže 

22.11. Pod 19:00 Večer chval 

24.11. Je,Lo,Po Po mši Zakončení církevního roku krátkou adorací 

s požehnáním 

25.11. Jez 18:00 Setkání pastorační rady 

PS: nezapomeňte návrhy na adventní aktivitu 

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

příspěvky, pošlete je včas 

1.12. Je, Lo, Po Při mši Žehnání adventních věnců 
 
 

Odpustky pro zesnulé 
 Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, lze získávat 

1.11.-8.11. Podmínkou jsou známé úkony: 

 přijetí svátosti smíření 

 Eucharistie 

 modlitba na úmysl Svatého otce 

(Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) 

Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). 

 Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci 

získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 

 Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Jinak během roku lze pro 

zesnulé získat částečné odpustky za podmínek, které platí pro listopadový oktáv 

(zpověď, eucharistie, modlitba za papeže a zemřelé), a také krátkou modlitbou: 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó Pane, … 



Synoda o Amazonii 

 V těchto dnech probíhala synoda o Amazonii. Můžeme říci, že je to 

událost roku. Třiatřicetistránkový dokument, který je výsledkem synody, papež 

František může, ale nemusí zohlednit při formulaci konečné exhortace, podobně 

jako tomu bylo při letošní synodě o mládeži. Papežský dokument lze očekávat 

do konce letošního roku. Jen pro zajímavost několik návrhů ze synody.  

 

A. zavedení zvláštního amazonského obřadu.  

B. být blízko chudým a angažovat se v sociálních otázkách – např. podpora 

malých kooperativ  

C. Reflexe „ekologických hříchů“ a varování se jich, např. zajištěním přístupu 

k pitné vodě  

D. větší zapojení laiků do služby v církvi  

E. docenění role žen v církvi, např. umožnění služby lektorek a akolytek, 

případně jáhenství žen  

F. svěcení ženatých mužů na misiích v nejodlehlejších komunitách  

G. reflexe nad příčinou aktuální krize pastorace.  

 

 Situace v Amazonii je složitá. Kněží je zoufalý nedostatek a proto mnozí 

katolíci, když se o ně nemá kdo starat, přechází do protestantských sborů 

letničního směru. V brazilském Cruzeira do Sul biskup Flavio Giovenale uvádí: 

„V mé diecézi připadá na každého kněze pět tisíc čtverečních kilometrů, to je 

jako kdyby na celou Itálii bylo všehovšudy 62 kněží. Navrhl jsem tedy 

ustanovení institutu jáhenské služby, která by nebyla trvalá a udílela by se 

mužům a ženám, kteří by pak mohli křtít, vykládat Boží slovo, poskytnout radu 

a požehnání, pomáhat nemocným…“ 

 

 Jak vidíme, přátelé, 

jsou to velice zajímavé 

věci a ukáže čas, jaké 

odpovědi se na všechny 

tyto otázky podaří nalézt 

a jakým způsobem ovlivní 

i život církve i v jiných 

světadílech.   

 Je za co se modlit.  

Padre Pedro (spravující 

padesát čtverečních km)  

  



 

CO JSME V ŘÍJNU ZAŽILI? Vzpomínkové okénko  
 

 

Pouť do Olomouce 12. 10. 2019  

 Otec arcibiskup Jan Graubner děkuje všem devíti účastníkům poutě 

z našich tří farností za jejich čas věnovaný modlitbě za rodiny a kněze … 

 

Potáborové setkání nejen pro táborové děti 

 Na celý víkend 18.-20.10. nás pohostila fara v Kelči a provázelo nás 

krásné a romantické podzimní počasí, zabarvené barevnými odstíny padajícího 

listí. Výbornou stravou nás opět zásobovala teta J. a panovala veselá nálada. 

 V pátek jsme se vydali, stejně jako na táboře, na dobrodružnou cestu. 

Protože se blížily dušičky, na cestě čekaly zbloudilé duše, které měly pro děti 

rozmanité úkoly – provést slepého přes hustý provoz velkoměsta (projít trasu 

poslepu), přenést chromého přes hlubokou propast (přenést plyšáka přes 

lanovou dráhu), rychle se přesunout minovým polem přes válečnou vřavu 

(slalom na koloběžce), nakrmit hladové v zapomenuté vesnici (nasbírat papírky 

pomocí brčka), nebát se pečovat o nemocné, malomocné (sáhnout do sklenice 

s neznámým obsahem). Za každý úkol získali písmeno, a na konci cesty 

skládali slovo – MISIE – po celou cestu měli být misionáři (ukazovat lidem 

Boží lásku a dobrotu). 

 V sobotu dopoledne si děti na misionáře zahrály znova, kdy každá 

skupina se stala jedním kontinentem, na kterém působila. Získávali kněze, cihly 

a peníze. Stavěli školy, studny, … budovali mosty na vedlejší kontinenty. 

Po zaplnění celé mapy následovalo těžké vyhodnocení jejich úsilí, které 

dopadlo velmi těsně a rozhodovala zvolená strategie. Odpoledne jsme zahráli 

oblíbenou lístečkovanou, kdy chytači se stali někteří z řad dětí a sběrači někteří 

z řad vedoucích. Po večeři jsme se naučili hymnu papežského misijního díla 

dětí „Pošli mně, půjdu já“ a netrpělivě sledovali video z fotek a videí z tábora.  

 V neděli jsme balili, uklízeli, šli na mši. Protože to byla misijní neděle, 

modlili jsme se misijní růženec, byli součástí misijního mostu modlitby, prožili 

krásnou mši, a po jejím skončení nám ještě pan farář řekl několik slov 

z historie.  

 Celý víkend jsme se snažili o Ježíšova slova: „Jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium.“ Teď už je jen na nás, ale i na vás, abychom se je snažili 

každý den naplňovat. Kéž se nám to všem daří.  

 

účastnice A.  

  


