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Fratelli e sorelle,  

(výslovnost: frateli e sorele; překlad: bratři a sestry)  

 

 zdravím vás na začátku nového měsíce února. Dovolím si naladit vás 

trochu více biblicky. Odstartovali jsme totiž třetí nedělí v mezidobí Rok Bible 

(26.1.2020). Všichni katolíci na naší planetě chtějí tento rok využít 

k prohloubení a upevnění základů našeho křesťanství, které samozřejmě mimo 

jiné z biblických knih vychází. 

 Víme, že velkým znalcem a překladatelem Bible byl ve starověku 

Jeroným, který řekl: „Kdo nezná Bibli, nezná Krista.“ Ufff, toš dosti zhurta 

to zaznělo. My máme být znalci Krista. Často si to alespoň myslíme, že jimi 

jsme. Modlíme se k němu poměrně často. A taky mu v tichu někdy 

nasloucháme. Takže ho známe. No, dobře. To je jeden zdroj, odkud čerpáme 

svou znalost Krista, totiž ze své osobní modlitby. Pak je tu ale druhý zdroj a to 

je právě Písmo svaté. Číst Bibli je pro poznání Krista rovněž nesmírně 

významné. 

 Každý z nás bratři a sestry má rozhodně jiné 

možnosti. Někdo, kdo je už v důchodu a nemusí 

chodit do práce, má trochu víc času než maminka čtyř 

dětí. Někdo, kdo ještě chodí do školy a musí studovat 

od snídaně do večeře, nemá tolik času jako například 

pan farář, který sedí na faře a chytá lelky.    

Někdo, kdo leží na lůžku nemocný a sleduje televizi 

Noe anebo rádio Proglas má jiné možnosti než ten, 

kdo pulsuje mezi ranními a nočními směnami a neví, 

kde dřív skočit (zda je den či noc, zda děti poslat spát 

nebo do školy, zda dříve nakrmit manžela nebo děti). 

 Všichni máme aspoň nějakou možnost Bibli tu a tam otevřít. Jde o to, 

být s ní v kontaktu. Zjistit, kde vlastně leží (v garáži, na skříni, 

pod květináčem) a oprášit z ní vrstvy prachu. Uvěřit, že skrze ni ke mně 

promlouvá živý Bůh. Pak mě s touto biblickou vírou může Bůh více a účinněji 



formovat. Modelovat můj život, abych se mu více líbil a více se podobal tomu, 

k čemu jsem byl určen, k čemu jsem byl stvořen.  

 V dnešní době plné práce, spěchu, stresu a nezájmu o náboženské 

záležitosti nám mohou pomáhat nenápadné, ale velmi užitečné kratičké 

myšlenky na každý den, nebo krátké úryvky z písma, jak mají ve zvyku bratři 

z Taizé, či nějaké jiné zpracování Božího slova pro tento střelný způsob 

kontaktu s Biblí. Nemám čas hodinu si číst, tak stačí pět minut a dokonce jsem 

si schopen tento dvouřádkový 

text i zapamatovat a připomenout 

si ho, když stojím v koloně aut na 

dálnici nebo čekám před 

kanceláří, než budu zavolán, 

nebo na zastávce než přijede 

autobus.  

 Je tolik krátkých momentů během dne, kdy se mi může vynořit verš 

z evangelia, který jsem se ráno učil zpaměti. V momentě, kdy si ho znovu 

zkouším připomenout, se dostávám do kontaktu s živým Bohem, který ke mně 

v této denní době může zase promlouvat a přinést pokoj, klid, ujištění, novou 

sílu Ducha svatého, odvahu před důležitým rozhovorem a podobně. 

 Nuže drazí přátelé. Kostky jsou vrženy. Přicvakněme si nějaký citát 

magnetkou na ledničku nebo si otevřme Bibli na nočním stolku a nechme ji 

otevřenou. Nechme si veršík na palubní desce svého automobilu. Ale hlavně 

věřme, že to je způsob modlitby, kterou také můžeme být osloveni živým 

Bohem. 

     Padre Pedro 

  

Bible 



Rozpis bohoslužeb 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

2.2. Ne 

8:00 Jezernice 
Uvedení Páně do chrámu 
Modlitba za mír Loučka 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

3.2. Po 17:00 Jezernice Sv. Blažej 

5.2. St 16:30 Loučka Sv. Agáta 

6.2. Čt 18:00 Podhoří Sv. Pavel Miki a druhové 

7.2. Pá 17:00 Jezernice 4. týden v mezidobí 

9.2. Ne 

8:00 Jezernice 
5. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

10.2. Po 17:00 Jezernice Sv. Scholastika 

12.2. St 16:30 Loučka 5. týden v mezidobí 

13.2. Čt 18:00 Podhoří  

14.2. Pá 17:00 Jezernice  

16.2. Ne 

8:00 Jezernice 
6. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Jezernice 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

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

19.2. St 16:30 Loučka  

20.2. Čt 18:00 Podhoří  

21.2. Pá 17:00 Jezernice  

23.2. Ne 

8:00 Jezernice 
7. neděle v mezidobí 

Modlitba za mír Loučka 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

24.2. Po 17:00 Jezernice 7. týden v mezidobí 

26.2. St 16:30 Loučka Popeleční středa 

27.2. Čt 18:00 Podhoří  

28.2. Pá 17:00 Jezernice  

1.3. Ne 

8:00 Jezernice 
1. neděle postní 

Modlitba za mír Podhoří 
9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy: 

  2.2.   Hospodin zástupů, on je král slávy. 

  9.2.  Spravedlivý září v temnotách jako světlo.  

16.2.  Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 

23.2.  Hospodin je milosrdný a milostivý.  

  1.3.  Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.  
 

Myšlenky k evangeliím: 

  2.2.  Moje oči uviděly tvou spásu. (Lk 2, 22-40) 

  9.2.   Vy jste světlo světa. (Mt 5, 14) 

16.2.   Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám (Mt 5, 17) 

23.2.   Milujte své nepřátele. (Mt 5, 44).  

  1.3.   Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. (Mt 4, 1) 
 

Sbírky: Leden 
 

 

 

Tříkrálová sbírka:  

 pokladničky 2017 2018 2019 2020 

Jezernice 4 18.345,- 19.882,- 20.000,- 23.500,- 

Loučka 3 15.145,- 16.586,- 16.595,- ??? 

Podhoří 3 10.963,- 12.613,- 15.112,- 14.468,- 

 

Tříkrálové čísla: 

 Pro rok 2020 Charita Hranice sečetla výsledek Tříkrálové sbírky a 

došla k částce 1 476 949 Kč. Z toho středisko Lipník nad Bečvou 408 193 Kč 

a středisko Hranice 968 356 Kč. Charita všem dárcům moc děkuje. 

 

Odměna pro koledníky: 

 Děkujeme všem koledníkům a koledníčkům za jejich nasazení. Mnozí 

se setkali s modřinami a pády, které způsobila ledovka. Milí králové, přijměte 

pozvání na plovárnu do Hranic na Královské plavání, které se uskuteční 

ve dnech 8.2. a 22.2. od 7:30 do 8:45. Cena je 10 Kč/os.  

 

Farnost 
Na opravy 

19.1. 

Jezernice 2.100,- 

Loučka 21.400,- 

Podhoří 2.000,- Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Únor: 

16.2.  Sbírka na opravy 

23.2.  Sbírka Haléř sv. Petra 



Poděkování obci Jezernice 

Děkujeme obecnímu zastupitelstvu v Jezernici za finanční dar 

v hodnotě 30.000,-. Peníze budou využity ke splacení dluhu farnosti Podhoří. 

Pán Bůh zaplať.       Farníci z Jezernice 

 

Jubilea 

 Než nastane čas postní, budeme ještě malinko slavit. Snad to slavení 

při úklidu podhorského kostela moc nepřeženou a nenadělají víc škody 

děvčata ze 6. skupiny.  

Zkrátka chceme popřát paní Ivetě Rodeové k jejím krásným druhým cetinám. 

Hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie, radost z každé maličkosti, 

štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a ještě dlouhá léta spolupráce v našem 

kostelíčku. 

 

Poděkování za dětskou 

 V neděli 26. 1. proběhla další dětská mše, tentokrát v Podhoří. V šeru 

kostela ji děti, ministranti a otec Petr zahájili průvodem se světýlky, symboly 

svých srdcí a duší, které jsou přitahovány k jednomu velkému světlu, 

to symbolizoval paškál u obětního stolu a v něm symbol Krista. Vždyť 

i v biblických textech zaznělo nejednou, že to světlo svítí v temnotách… Ale 

kromě světla jsme slyšeli i o radosti a jásání. Proto po vzoru Bětušky 

z příběhu, jsme byli všichni přítomní pozváni k oslavě. Tak jak Bětuška 

pozvala celý dům na oslavu narozenin sousedky, tak i nás pozvaly děti 

ke společné oslavě eucharistie. A co by to bylo za oslavu, všichni jsme přijali 

pozvání a společně jsme zaplnili pomyslný dort u obětního stolu panáčky. 

Z mnoha úst plynula slova chval a díků, které chceme vyslovit i touto formou 

a poděkovat Trianglu za jejich práci a snahu. 

Farnice z Podhoří 

 

  

Ježíš Tě zve 

ke slavení eucharistie 

každou mši svatou, 

neboj se toho využít 



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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

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 

6.2. Pod 19:00 Porada organizátorů zimní vycházky v sakristii 

8.2. Hranice 7:30 Tříkrálové plavání 

9.2. Pod 14:00 Triangl zve na zimní vycházku s názvem Země 

volá o pomoc aneb závěje odpadků. Bude to 

nelítostný souboj všech generací – nebojte se 

přidat. Posilněte týmy a společně bojujme se 

závějemi.  Další info na plakátcích 

10.2. Jez 18:00 Kafeteze 

12.2. Jez  18:00 Porada triangl 

13.2. Pod 15:00 Večeřadlo – mariánské modlitby – sejdeme se u 

Švarců č.6 

13.2. Jez 19:00 eSGéčko 

16.2. Jez 8:00 Dětská mše sv. 

17.2. Jez 18:00 Spolčo triangl 

22.2. Hranice 7:30 Tříkrálové plavání 

24.2. Jez 18:00 Setkání pastoračních rad 

26.2. všude celý den Popeleční středa – den přísného postu 

26.2. Lou 16:30 Při mši svaté bude udělování popelce 

Konec února  Redakce farního časopisu 

1.3. Je,Lo,Po Při mši sv. Na začátku mše svaté bude udělován popelec 

4.3. Jez 12:00-

16:30 

Adorační den farnosti, poté růženec a mše svatá 

(v pondělí 2.3. bude mše sv. v Loučce) 

7.3. Lou 7:30 Mše svatá na první sobotu v měsíci k PM 

  

Křížové cesty v postní době 

Jez – pátek před mší svatou 

Lou – středa v 16:00, pátek v 15:00 

Pod – neděle v 10:30, zapisujte se do rozpisu  

 

Postní aktivita - „Poznáváním Písma, poznávám Krista“ 

 Jelikož katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 rokem Bible, tak 

také aktivitu zaměříme tímto směrem. Ústředním motivem postní aktivity 

bude Bible. Upřesníme, než to vypukne, ale určitě v dalším čísle.  


