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Drazí přátelé, 
 obracím se na vás v novém roce 2020 s přáním všeho dobrého. Ať náš 
Pán, který všechno moudře řídí, provází naše kroky svou přítomností 
a světlem Ducha svatého. Ať ve chvílích radostných a šťastných dokážeme být 
plni vděčnosti a v obdobích těžkých a náročných nepodléháme malomyslnosti, 
ale s velkou důvěrou se noříme do jeho dlaní a spoléháme se na jeho 
všemohoucnost a moudrost.  
 Nic se ve světě neděje bez jeho svrchovaného dopuštění. A On si 
dokáže poradit skutečně se vším. Ví, proč se to nebo tamto děje
ze všech jednotlivých epizod vykouzlit nádherné a netušené rozuzlení našich 
životních příběhů. Jde jen o to, abychom měli vůči němu důvěru, jakou má 
malé dítě ke svým rodičům a byli ochotni se mu svěřovat. 
 Jaký bude tento nový rok, nevíme. Ale máme jistotu, že je v
rukou. O to větší jistotu můžeme mít, když Mu svěřujeme nejen v
chvílích nový rok jako celek, ale když se 
v každém dni zastavíme a svěříme Mu 
třeba večer to, co jsme právě prožili. 
Tak se může celý tento nový čas 
posvěcovat a provazovat zlatou nití Boží 
přítomnosti, kterou si tak moc 
potřebujeme každý den uvědomovat.  
 A tak uzavíráme do krabice starý 
kalendář s děkováním za Boží pomoc 
a ochranu v roce minulém a zároveň 
napínáme plachty nového kalendáře, aby 
se do nich mohl opřít Otec vanutím 
Ducha svatého pod kormidlováním 
Božího Syna. 
 

 Bůh vám žehnej!   
   Padre Pedro 
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Rozpis bohoslužeb 
Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

1.1. St 
8:00 Jezernice 

Slavnost Matky Boží PM 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

2.1. Čt 18:00 Podhoří Sv. Basil a Řehoř 
3.1. Pá 17:00 Jezernice  
4.1. So 7:30 Podhoří 1. sobota k Panně Marii 

5.1. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle po Narození Páně 
Modlitba za mír Podhoří 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
6.1. Po 17:00 Jezernice Slavnost Zjevení Páně 
8.1. St 16:30 Loučka  
9.1. Čt 18:00 Podhoří  

10.1. Pá 17:00 Jezernice  

12.1. Ne 
8:00 Jezernice 

Svátek Křtu Páně 
Modlitba za mír Jezernice 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
13.1. Po 17:00 Jezernice 1. týden v mezidobí 
15.1. St 16:30 Loučka  
16.1. Čt 18:00 Podhoří  
17.1. Pá 17:00 Jezernice Sv. Antonín, opat 

19.1. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle v mezidobí 
Modlitba za mír Loučka 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
20.1. Po 17:00 Jezernice 2. týden v mezidobí 
22.1. St 16:30 Loučka  
23.1. Čt 18:00 Podhoří  
24.1. Pá 17:00 Jezernice Sv. František Saleský 

26.1. Ne 
8:00 Jezernice 

3. neděle v mezidobí 
Modlitba za mír Podhoří 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
27.1. Po 17:00 Jezernice 3. týden v mezidobí 
29.1. St 16:30 Loučka  
30.1. Čt 18:00 Podhoří  
31.1. Pá 17:00 Jezernice Sv. Jan Bosco 
1.2. So 7:30 Jezernice 1. sobota k Panně Marii 

2.2. Ne 
8:00 Jezernice 

Uvedení Páně do chrámu 
Modlitba za mír Jezernice 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy: 
 1.1. Bože, buď milostiv a žehnej nám. 
 5.1. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
 6.1. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.  
 12.1. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
 19.1. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
 26.1. Hospodin je mé světlo a má spása. 
 2.2. Hospodin zástupů, on je král slávy. 

 
Myšlenky k evangeliím: 
 1.1. Nalezli Marii a Josefa i děťátko... Když uplynulo osm dní, dali mu
  Ježíš. (Lk 2,16-21) 
 5.1. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,1-18)
 6.1. Přišli jsme od východu poklonit se králi. (Mt 2,1-12) 
 12.1. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.
  (Mt 3,13-17) 
 19.1. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. (Jan 1,29-34)
 26.1. Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka 
  Izaiáše. (Mt 4,12-23) 
 2.2. Moje oči uviděly tvou spásu. (Lk 2,22-40) 

 
Sbírky:   
 Prosinec 

 
 
 
 
 
 
 

Blahopřání: 
 Oslavy nového roku jsou v plném proudu a v měsíci lednu hned tak 
se slavením končit nebudeme. Do Jezernice opožděná zpráva letí k
Zábojovým, kteří oslavili v součtu krásných úctyhodných 173 let. 
se požehnaných 85 let dožívá pan Rudolf Nádeníček. 

Za redakci i za farníky mu vyprošujeme hojnost Božího 
požehnání, ochranu Panny Marie, pevné zdraví a stále veselou mysl.

Farnost Na opravy 
14.12. 

Jezernice 2.800,- 
Loučka ??? 
Podhoří 1.450,- 

Leden 
 
19.1.  Sbírka na opravy
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34) 
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měsíci lednu hned tak 
opožděná zpráva letí k manželům 

součtu krásných úctyhodných 173 let. V Podhoří 

yprošujeme hojnost Božího 
í a stále veselou mysl. 

19.1.  Sbírka na opravy 



Zaokrouhlený stav účtů ke konci roku: 
Jezernice 
 
Počáteční stav 
2019 

19.000,-  

Příjmy 89.000,- Sbírky, nájemné 
Výdaje 98.000,- Odváděné sbírky, revize elektroinstalace, revize 

hasičských přístrojů, komínů, daně, režijní náklady, 
elektřina, splátky kuchyně, zateplení pokoje, 
předplatné časopisů, … 

Zaokrouhlený stav 
ke konci 2019  

10.000,-  

 
 
Loučka 
 
Počáteční stav 
2019 

22.000,-  

Příjmy 472.000,- Sbírky, nájemné, dotace města Lipník n. B., dotace 
arcibiskupství, půjčka z Podhoří 

Výdaje 486.000,- Odváděné sbírky, revize elektroinstalace, revize 
hasičských přístrojů, daně, režijní náklady, elektřina, 
oprava statiky, okapu, zpěvníky, … 

Zaokrouhlený stav 
ke konci 2019  

8.000,-  

 
 
Podhoří 
 
Počáteční stav 
2019 

114.000,-  

Příjmy 127.000,- Sbírky, nájemné 
Výdaje 151.000,- Odváděné sbírky, revize elektroinstalace, revize 

hasičských přístrojů, daně, režijní náklady, elektřina, 
oprava zvonů, půjčka Loučce, … 

Zaokrouhlený stav 
ke konci 2019  

90.000,-  



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

Kdy Kde V kolik O co půjde 
5.1. Lo,Po Při mši Žehnání kadidla, křídy, vody, zlata 
5.1. ČT 1 18:00 Tříkrálový koncert z Brna 
8.1. Jez 18:00 Spolčo triangl 
9.1. Hranice  ČCE – ekumenická bohoslužba 

13.1. Pod ??? Večeřadlo – mariánské modlitby 
13.1. Jez 18:00 Kafeteze 
15.1. Jez 18:00 eSGéčko 
16.1. Hranice  V synagoze proběhne ekumenická bohoslužba 
18.1. Partutovice 19:30 Společenský večer  

Kdo má co do tomboly – vítáno. 
18.1.-25.1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

19.1. Drahotuše  Ve farním kostele proběhne ekumenická 
bohoslužba 

20.1. Jez 18:00 Porada triangl 
24.1. Hranice  CB - ekumenická bohoslužba 
25.1. Triangl  Zimní vycházka okolím – více info na plakátcích 
26.1. Pod  Dětská mše sv. 
1.2. Jez 7:30 Mše svatá na první sobotu v měsíci k PM 
1.2. Lou 9:00-14:00 Adorační den farnosti 
2.2. Je,Lo,Po Mše sv. Na začátku mše bude žehnání hromničních svící  
2.2. Je,Lo,Po Po mši sv. Bude se udílet svatoblažejské požehnání 

V měsíci lednu by mělo proběhnout modlitební triduum matek – sledujte ohlášky 
V měsíci lednu dávejte dobrý pozor při ohláškách – s největší pravděpodobností 
budou změny v bohoslužbách (ekumeny a odjezd otce Petra na pár dní) 

  
Svíčka Hromnička 
 V den svátku Uvedení Páně do chrámu zpíváme "Pán je 
světlo národů, Pán je spása svého lidu". Připomínáme si, že Ježíš 
je naším světlem. V tento den se také žehnají svíčky - hromničky. 
Ty především v dřívějších dobách lidé zapalovali při bouřce 
a v modlitbě si vyprošovali ochranu před její ničivou silou. Svíčku 
ale můžeme vnímat také jako symbol Ježíšova života - jak svíce 
postupně hoří, stravuje sama sebe, aby jiným dala své světlo. 



Ohlédnutí za prosincem: 
 
Adventní aktivita – Vánoční Expres 
 Chtěli bychom Vám jménem společnosti ŘKF Jezernice
Podhoří poděkovat, že jste využili našich služeb a cestovali společně s
adventním expresem AE 2412. Věříme, že jste s námi byli spokojeni a těšíme 
se v letošním roce 2020 na další spolupráci.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novoroční pozdrav z Indie 

Píši Vám znovu dopis. Mám se dobře. Jak se máte vy? Vyřiďte všem mé 
pozdravy. Přeji Vám krásné Vánoce a Šťastný Nový rok. 

Jsem v 5. třídě. Učení mi jde velmi dobře. Moji kamarádi jsou: Rama, 
Laxman, Kiran, Vitesh, Karan a Adarsh. 

Mám rád kreslení, nakreslil jsem obrázek a dal jsem si ho do alba, které 
jsi mi dala. 

Ukončil jsem zkoušku s dobrými známkami. Mám 15 dní prázdniny. 
Hraji si se svou sestrou a dodělávám domácí úkoly do školy.

Oslavili jsme Deepavali festival. Napekli jsme sušenky a maminka 
připravila sladkosti. Dostal jsem od vás krásný dárek. Moc vám děkuji.

 S
  

Chtěli bychom Vám jménem společnosti ŘKF Jezernice a ŘKF 
Podhoří poděkovat, že jste využili našich služeb a cestovali společně s námi 

námi byli spokojeni a těšíme 

 Váš průvodčí 

Píši Vám znovu dopis. Mám se dobře. Jak se máte vy? Vyřiďte všem mé 

5. třídě. Učení mi jde velmi dobře. Moji kamarádi jsou: Rama, 

nakreslil jsem obrázek a dal jsem si ho do alba, které 

dobrými známkami. Mám 15 dní prázdniny. 
Hraji si se svou sestrou a dodělávám domácí úkoly do školy. 

Oslavili jsme Deepavali festival. Napekli jsme sušenky a maminka 
připravila sladkosti. Dostal jsem od vás krásný dárek. Moc vám děkuji. 

       
S láskou Manikantha 



Otvírání Betléma 
 Na Štědrý den jsme se pojedenácté sešli, abychom si společně 
zazpívali, setkali se, popřáli si krásné svátky, ale desátým rokem jsme cvičili 
s dětmi, otevřeli jesličky, přinesli Jezulátko, poslechli si naše malé hudebníky, 
naplnili myšlenku otce Antonína. Zároveň jsme si poslechli několik vánočních 
příběhů, básničku o kolednících z Čech, vzpomněli na 30. výročí svobody. 
I přes velké zkoušení nemocemi a změnami na poslední chvíli, jsme prožili 
krásné odpoledne, zahájili jsme vánoční období, překonali jsme trému, 
vykouzlili radost a úsměv na tvářích. 
 Touto cestou ještě jednou děkujeme dětem z Podhoří a Jezernice, které 
šly do náročné přípravy, rodičům za dovoz a trpělivost, učitelům v ZUŠ 
za pomoc s nacvičováním, osadnímu výboru v Podhoří za prostory na 
zkoušení, hudebnímu doprovodu z Jezernice (sourozencům Hašovým) 
i z Podhoří (pan Kurštein). I vám všem, kteří jste nás přišli podpořit a zazpívat 
si s námi.  
 Za přípravný tým     Anička Obořilová 
 
Vánoční koncert v Jezernici 
 V Jezernici se dne 28.12. 
konal koncert s názvem Už z hor 
zní zvon. Koncert zahájila paní 
starostka obce společně s otcem 
Petrem. Bylo to hezké hudební 
pásmo provázené slovem. Mohli 
jsme tak znovu prožít příběh 
od narození Ježíška až po klanění 
tří králů. Na závěr jsme si mohli 
společně s celým souborem 
zazpívat. Člověk si tak mohl prožít 
krásnou vánoční atmosféru.             
 
   Farnice M. 
  



Roční statistika: 
 

Křty 1. sv. přijímání Biřmování Svatby 
Společné pom. 

Jezernice 2 --- --- 1 
Loučka 5 --- --- --- 
Podhoří 7 --- --- 1 

 

Tříkrálové koledování a žehnání koledníkům: 
 

 
 Redakce farního časopisu při příležitosti konce starého a 
začátku nového roku Vám všem farníkům přeje:  
 

Štěstí, zdraví, hodně úspěchů,  
málo nemocí a neduhů, 
 málo starostí,  
více radostí,  
celý rok naplněný dobrými skutky,  
ať vám pomáhají překonávat všechny smutky.  
Panna Maria ať vás chrání,  
k tomu hojnost Božího požehnání.  

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 

Společné pom. 
nem. 

Pohřby 

9 5 
8 2 

16 --- 

Redakce farního časopisu při příležitosti konce starého a 
 

Tříkrálová sbírka u nás 


