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Vážení a milí farníci,  

 Tak je tu Advent. Co je to vlastně Advent? Není to doba pokání 

a obrácení. Aleš Opatrný kdysi v Katolickém týdeníku vtipně poznamenává, že 

pokud se má člověk dvakrát až třikrát do roka obrátit, už se může točit jak 

na obrtlíku. Spíše bychom tedy měli říci, že Advent je časem čekání. Přiznejme 

si však, že jako lidé dnešní doby jsme postiženi civilizační chorobou a poněkud 

ztrácíme schopnost čekat. Chceme mít všechno většinou hned, okamžitě 

bez odkladu, rychle, klidně i na splátky, hlavně ať už to tu je. Vidíme, že naši 

pohanští současníci už odstartovali komerční vánoce na náměstích, 

v marketech, televizi a v reklamních letácích. O Adventu tam není ani vidu ani 

slechu. Nechce se nám čekat. To je charakteristika dnešní instantní doby. Proto 

dnešní pohané nemají pro Advent žádný pojem. Neví si s Adventem rady.  

 Ve spojitosti s Adventem můžeme mluvit také o přibližování. V Novém 

Zákoně můžeme číst v Listě Jakubově: „Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže 

k vám.“ (Jak 4,8). Každý z nás se někde nachází, a to nejen ve smyslu fyzicky, 

někde na povrchu zeměkoule, nebo psychicky, v pohodě nebo neklidu, ale také 

duchovně, totiž blízko nebo daleko od Boha. V našem životě jde o to, abychom 

byli nejen nedaleko od Boha, ale dokonce ani ne pouze blízko, nýbrž abychom 

byli v Bohu. V Janově evangeliu se Ježíš modlí k Otci: „Jako ty Otče ve mně 

a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ 

(Jan 17,21).  

 Samozřejmě, že tato Ježíšova prosba se nedá splnit bez našeho 

rozhodnutí, souhlasu a přičinění. Je to pozvání jít po cestě života, žít podle jeho 

rad. On totiž říká: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ (Jan 14,6). Abychom se 

přiblížili tomuto stylu života podle evangelií, chce to od nás také jakési naše 

úsilí a snahu. Trpělivost s lidmi okolo a nakonec také se sebou samými. Nic 

hodnotného se nám nepodaří rychle, hned. „Alles braucht seine Zeit.“ Všechno 

chce svůj čas a čas je spojen s čekáním a čekání je hlavní náplní Adventu. 

Učíme se tedy radostně a trpělivě čekat na Ježíšův příchod. To koneckonců 

říkáme každodenně v liturgii: „Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ 



Učíme se, že není možné chtít být zralými hned, ale že je třeba trpělivě, nikoli 

však pasivně, čekat až dozraje čas.  

 Přeji vám i sobě, ať se nám daří v Adventu správně čekat tím, že se 

budeme přibližovat svými názory a postoji Ježíšovi, se kterým se máme jednou 

setkat tváří v tvář. Požehnaný Advent vám všem.  

Padre Pedro 

Každý může prožít čekání jinak – jaká bude tvá volba? 

 

  



 

Adventní aktivita v našich farnostech: 

Adventní expres 

 Základním motivem pro náš letošní 

námět je adventní vlak, který má čtyři 

vagóny a projíždí čtyřmi zastávkami – o 

každé adventní neděli jednou. Cílem cesty 

jsou svátky Narození Páně (Betlém).  

Cíl:  

Smyslem tohoto programu je prožít 

ve farnosti společně s dětmi advent jako 

cestu, na níž se přibližujeme k Ježíšovu 

narození. Toto narození se událo před více než dvěma tisíci lety v Betlémě, ale 

má se uskutečnit také dnes v našich rodinách a v našich životech. Na 

jednotlivých „vlakových“ zastávkách nás provází biblická poselství adventních 

nedělí.  

Způsob provedení:  

Vlak je znázorněn před obětním stolem. Na konci nedělní mše svaté dostaneme 

jízdenku. Aby byla jízdenka platná, je zapotřebí z druhé strany splnit úkoly. 

Další neděli máte-li splněné úkoly, předáte jízdenku revizorovi, ten ji cvakne a 

vy můžete směle nastoupit do vlaku. (1. neděle adventní – nastupujeme do 1. 

vagónu, …). Každou neděli budeme zastavovat na zastávkách, kde můžete 

nastupovat, ale pouze s platnou jízdenkou . Každá vlaková zastávka má svůj 

název odvozený od poselství z evangelia dané neděle.  



Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.12. Ne 

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

Začíná cyklus A 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

2.12. Po 17:00 Jezernice 1. týden adventní 

4.12. St 16:30 Loučka  

5.12. Čt 18:00 Podhoří  

6.12. Pá 17:00 Jezernice  

7.12. So 7:30 Loučka 1. sobota – úcta k Panně Marii 

8.12. Ne 

8:00 Jezernice 
2. neděle adventní 
(adorace Loučka) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

9.12. Po 17:00 Jezernice Panny Marie bez poskvrny počaté 

11.12. St 16:30 Loučka  

12.12. Čt 18:00 Podhoří  

13.12. Pá 17:00 Jezernice Sv. Lucie 

14.12. So 

16:00 Loučka  3. neděle adventní 
Vigilie 

(adorace NENÍ) 
17:00 Jezernice 

18:00 Podhoří 

14. - 21. 12. – otec Petr dovolená 

22.12. Ne 

8:00 Jezernice 
4. neděle adventní 
 (adorace Podhoří) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

23.12. Po 17:00 Jezernice 23. prosinec 

24.12. Út 
20:30 Jezernice 

Vigilie Narození Páně 
22:00 Podhoří 

25.12. St 

8:00 Jezernice 

Slavnost Narození Páně 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

26.12. Čt 
8:00 Jezernice 

Sv. Štěpán 9:00 Loučka 
10:00 Podhoří 



 

Požehnání adventního věnce ... 

 Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, 

kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další hlubší 

význam. Požehnání adventního věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam 

pro celou rodinu. 

 Adventním věncem vyjadřujeme naději, že se náš život vydaří a že to, 

co se během uplynulého roku pokazilo, se znovu zacelí a zahojí. Ve čtyřech 

svících, které postupně každou adventní neděli zapalujeme, má do všech oblastí 

našeho života zazářit světlo vtělení. 

 Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční 

výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh, 

a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu 

spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mají připomínat 

nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno 

vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, 

které se někdy rozpínají i v naší duši, a zahřívá naše vychladlá srdce. 

 

       zpracováno z knih Anselma Grüna 

Blahopřání: 

 Panu Karlu Jírovi k jeho 75. narozeninám přejí farníci z Loučky jako 

vždycky vše nejlepší, Boží požehnání, ochranu Panny Marie.  

 V Podhoří bude druhých 20 let slavit dlouholetá a vždy připravená, 

zastupující členka scholy paní Eva Luptovcová. Vyprošujeme jí hojnost darů 

Ducha Svatého, pevné nervy v rodině a stále pevný hlas a útlý pas . 

29.12. Ne 
8:00 Jezernice 

Svatá rodina 
(adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

31.12. Út 17:00 Jezernice 31. prosinec 

1.1. St 

8:00 Jezernice 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

2.1. Čt 18:00 Podhoří Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 

3.1. Pá 17:00 Jezernice  

4.1. So 7:30 Podhoří 1. sobota – úcta k PM 

5.1. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle po Narození Páně 
(adorace Loučka) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 



Žalmy: 

  1.12.   Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. 

  8.12.   V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. 

14.12.   Pane, přijď a zachraň nás. 

22.12.   Ať vejde Hospodin, on je král slávy!      

24.12.   Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 

25.12.  Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. 

26.12.  Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. 

29.12.  Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 

    1.1.  Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

    5.1.  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
 

Myšlenky k evangeliím: 

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

  8.12.  Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. (Mt 3,1-12) 

14.12.   Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? (Mt 11,2-11) 

22.12.   Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.  

  (Mt 1, 18-24) 

24.12.   Dnes se vám narodil Spasitel. (Lk 2,1-14) 

25.12.  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J 1,1-18) 

26.12  To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.  

  (Mt 10,17-22) 

29.12.  Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. (Mt 2,13-15.19-23) 

    1.1.  Nalezli Marii a Josefa i děťátko ... Když uplynulo osm dní, dali  

  mu jméno Ježíš. (Lk 2,16-21) 
    5.1.  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J 1,1-18) 
 

Sbírky: Listopad 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Aktuální sdělení: 

 Farnost Loučka splatila firmě, najaté na opravu statiky kostela, fakturu 

v hodnotě 441.000,-, ovšem na doplacení si půjčila 55.000,-  od farnosti 

Podhoří a zavázala se tento dluh splatit do konce března 2020.  

Farnost 
Na opravy 

17.11. 

Na Charitu 

24.11. 

Jezernice 2.200,- 1.650,- 

Loučka 9.600,- 2.400,- 

Podhoří 3.200,- 2.500,- 

Prosinec 

14.12. Sbírka na opravy 

 

V kostelích lze koupit 

děkanátní kalendáře 

za pouhých 55,-  

 



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

Kdy Kde V kolik O co půjde 

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

2.12. Jez 18:00 Domlouvání na dětskou mši 

4.12. Jez 19:00 eSGéčko 

7.12. Lou 7:30 Mše na 1. sobotu jako úcta k Panně Marii 

8.12. Jez 8:00 Dětská mše 

9.12. Jez 18:00 Kafeteze 

13.12. Pod 16:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

13.12. Lipník 17:00 Přednáška Fanynky Böhmové na faře 

13.12. Lipník 19:00 Studentská mše na téma „Eucharistie“ 

14.12. Je,Lo,Po  Mše svaté v sobotu s nedělní platností 

14.–21.12.   Dovolená otce Petra 

24.12. Pod 13:30 Otevírání Betléma 

28.12. Hranice 10:00 Setkání tříkrálových koledníků 

28.12. Jez ? - 17:00 Koncert Městské dechové hudby Nový Jičín 

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

příspěvky, pošlete je včas 

4.1. Pod 7:30 Mše na 1. sobotu jako úcta k Panně Marii 

1.-14.1. všude  Tříkrálová sbírka 

    

Spolčo mládeže se sejde mezi svátky na kulturní akci – domluvte se  

 

 

Vánoční zpovídání:  

 Zpovídat bude otec Pawel Bilinski v termínech v tabulce, jinak možnost 

v Hranicích, v Lipníku, nebo 23.12. v Jezernici od 16:30 bude zpovídat otec 

Petr 
 

 

 

 

 

 

Vánoční úklid a zdobení: 

 Nezapomeňte, že vánoční výzdoba a úklid  

jsou náročnější, nebojte se připojit, proto pozorně  

sledujte ohlášky. 
 

  

Loučka 11.12. 16:00, pak mše svatá 

Podhoří 12.12. 17:30, pak mše svatá 

Jezernice 13.12. 16:30, pak mše svatá 



Tříkrálové koledování a žehnání koledníkům: 

 Tříkrálová sbírka, při které každoročně počátkem 

ledna vyjdou do ulic měst a vesnic tříkráloví koledníci, je 

největší sbírkovou akcí v České republice. Malí i velcí 

koledníci přinášejí do našich domovů radostnou zprávu 

o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené 

v betlémských jeslích. Také nabízejí možnost šířit tuto 

lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří 

si sami pomoci nemohou. Umožňují tak mnoha lidem podílet se na pomoci 

trpícím bližním a na rozvoji charitního díla.     

 Společné žehnání koledníkům pro celou diecézi bude tentokrát 

v Hranicích 28.12. od 10 hodin v kostele Stětí Jana Křtitele. Jste srdečně zváni. 

Charita Hranice 

 

Koledování a žehnání u nás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné prožití adventní doby, 

naplněné očekáváním příchodu  

Boží lásky v chudých jeslích  

a požehnané vánoční svátky plné radosti 

z narození Božího syna. 

Farnost Žehnání koledníkům Tříkrálová sbírka u nás 

Loučka  29.12. v 9:30 4.1. od 14:00 

Podhoří 4.1. v 8:30 4.1. od 9:00 

Jezernice 5.1. v 13:00 5.1. od 13:00 


