
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří             Září 2016 
 

Úvodní slovo:  

Drazí bratři a sestry, 

Začalo září a my jsme mohli v neděli popřát dětem a mládeži hodně 
úspěchů ve škole v tomto novém školním roce. Také jsme si mohli 
vyslechnout pastýřský list otce arcibiskupa Jana, který se obrací především 
na rodiče a naše rodinná společenství. Základním znakem křesťana 
je důvěrná modlitba k trojjedinému Bohu. Vezměme tuto výzvu vážně, 
a pokud jsme se až doposud modlit doma styděli, překonejme tento ostych. 
Naše modlitba je naftou pro kamion církve. 
 Během srpna jsme ve všech třech farnostech podnikali určité 
technické akce, o kterých bych vás rád informoval. Byla to v Loučce 
oprava kostela: statické zajištění předpjatými ocelovými lany, které 
naprojektoval Ing. Arch. Antonín Hub z Hustopečí nad Bečvou. Práce byly 
provedeny pod patronací firmy Vlkostav v celkové částce 176 922, 80 Kč. 
Na opravu se vztahuje záruka 60 měsíců od převzetí. Bylo nám 
doporučeno zastavět výklenek, bývalý boční vchod v prostoru kněžiště, 
aby se zastavilo praskání zdiva v tomto 
prostoru. Nyní budeme čekat, zda toto 
technické opatření bylo dostačující 
anebo budeme muset v blízké 
budoucnosti shánět peníze na další, 
tentokrát mnohem nákladnější, 
technické řešení. Jelikož se nepodařilo 
sehnat žádné dotace, bude celková 
částka 176 922 Kč zaplacena pouze 
z vlastních zdrojů, čímž se téměř zcela 
vyčerpávají naše finanční rezervy. 
  
 



 
 V Podhoří se dala do pohybu snaha o opravu fasády. Jelikož kostel 
spadá do registru kulturních památek, jednáme se zástupci památkové 
péče. Bylo rozhodnuto, že nemůžeme začít s opravou, pokud nebude 
odstraněna vlhkost zdiva a odvod dešťové vody pryč od budovy kostela. 
Proto se připravují plány, které mají technicky vyřešit tyto problémy. Nyní 
se nacházíme ve fázi čekání na pokyn památkové péče, která rozhodne, 
do jaké výšky bude odstraněna venkovní fasáda a vnitřní omítky. Jedná 
se přibližně o výšku od úrovně terénu 140 – 180 cm. Předpokládá se, 
že tuto první fázi opravy budeme schopni uskutečnit svépomocí.   
 V Jezernici se pomaličku začínají přípravné práce pro zhotovení 
toalety, která by byla přístupná pro návštěvníky bohoslužeb. Jedná se o roh 
farní budovy směrem ke kostelu a do dvora fary o rozměrech 200 x 170 
cm. Přístup do této toalety by byl vpravo od sochy Panny Marie. Zídka, 
která nyní vytváří hranici farního dvorku od farní budovy k brance, 
by se posunula o 200 cm směrem do dvora. Pomalu probíhá dovoz 
stavebního materiálu a shánění techniky, lidí a nezbytného stavebního 
povolení. Renovace topení se přesouvá na jaro.  
 Děkuji vám všem, kteří různým způsobem usilujete o život farnosti 
ať už modlitbou, organizací různých aktivit, praktickou pomocí, radou, 
materiálně nebo finančně. Pán Bůh Vám zaplať. Muchas gracias. Deo 
gratias. 
 
       Padre Pedro Faťa 
  



 
 
  

 
 

Rozpis bohoslužeb 
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

4.9. Ne 
8:00 Jezernice 

23. neděle v mezidobí 
(Adorace Jezernice) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
5.9. Po 17:00 Jezernice 23. týden v mezidobí 

7.9. St 16:30 Loučka 
 18:00 Podhoří 

8.9. Čt 17:00 Jezernice Svátek narození Panny Marie 

11.9. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
24. neděle v mezidobí 

(Adorace Loučka) 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

12.9. Po 18:00 Jezernice 24. týden v mezidobí 

14.9. St 16:30 Loučka 
Svátek povýšení svatého Kříže  

18:00 Podhoří 
15.9. Čt 17:00 Jezernice Panna Maria Bolestná 

18.9. Ne 
8:00 Jezernice 

25. neděle v mezidobí 
(Adorace Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
19.9. Po 17:00 Jezernice 25. týden v mezidobí 

21.9. St 16:30 Loučka 
Sv. Matouš, apoštol 

18:00 Podhoří 
22.9. Čt 17:00 Jezernice 

 

25.9. Ne 
8:00 Jezernice 

26. neděle v mezidobí 
(Adorace Jezernice) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

28.9. St 
8:00 Jezernice 

Sv. Václav, slavnost 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

29.9. Čt 17:00 Jezernice Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela 

2.10. Ne 
8:00 Jezernice 

27. neděle v mezidobí 
(Adorace Loučka) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy:  
  4.9. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení, do pokolení! 
11.9. Vstanu a půjdu k svému Otci. 
18.9. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. 
25.9. Duše má, chval Hospodina! 
28.9. Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 
2.10. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
 

Myšlenky k evangeliím: 
  4.9. Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.  

(Lk 14, 33) 
11.9. V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí. (Lk 15,7) 
18.9. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Lk 16, 13) 
25.9. Ty ses měl dobře zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on 

raduje, a ty zakoušíš muka. (Lk 16, 25) 
28.9. Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (Mt 16, 25) 
2.10. Kdybyste měli víru. (Lk 17,5) 
 

Sbírky: 
Srpen 

Farnost Na opravy 
Jezernice 1 000,- 
Loučka  
Podhoří 1 500,- 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Září: 
18.9. Sbírka na opravy 

Hola, hola, škola volá! 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840 

1. Nechoď spát příliš pozdě. 
2. Průběžně se uč. 
3. Snaž se napsat si domácí úkoly. 
4. Snaž se učit na písemky. 



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

  4.9.   Budeme slavit dožínkovou mši svatou 
  5.9.   Jez – 18:00 Spolčo mládež 
  6.9.   Hranice – 15:00 Fatimský den farnosti s vysláním putovní 

sochy Panny Marie Fatimské po hranickém děkanátu. Více 
informací naleznete na nástěnce. 

10.9.  Pouť do Polska – odjezd v 7:00 
12.9.  Jez – 18:00 Kafeteze pro dospělé 
13.9.  Pod – 17:00 Večeřadlo 
16.9.  Jez – 16:00 Ministrantská schůzka všech farností 
17.9.  Lipník – Setkání účastníků SDM 
18.9.  Jez – při mši svaté budou křtiny 
23.9. – 24.9.  Pod – 17:00 Potáborko (viz plakátky) ☺ 
23.9. – 25.9. Pod – každý den v 17:00 Modlitební triduum matek 
30.9.  Hranice – 19:00 Studentská mše 
 
16.10.   Jez - adorační den farnosti. Začátek adorace ráno v 9:00 

po mši svaté.   
16.10. Pod – 11:00 Poutní mše svatá ke sv. Havlovi 
 
Během měsíce září připravujeme internetové stránky farností Jezernice, 
Loučky a Podhoří. 
 

 
 
Jubilea: 
Na konci srpna oslavila 75 let paní Růžena Švarcová z Loučky. Přejeme 
hodně Božího požehnání. 
 
 
 



Festival mladých v Medjugorji (Mladifest 2016) 
Milé sestry a bratři v Kristu.  

Už několikrát jsem se zúčastnila Festivalu mladých v Medjugorji v Bosně 
a Hercegovině (Mladifest 2016). Letošní téma festivalu bylo „Buďte milosrdní“. 
Konal se zde již 27. Festival mladých. Také v letošním roce oslavila Medjugorje 
35. výročí zjevení Panny Marie. Už 35 let dává Panna Maria poselství 6 
vizionářům. Na festival jsme jeli 30. 7. 2016 z Brna autobusem, který vedla 
průvodkyně Vlaďka. Po cestě jsme se stavili u moře a také ráno v neděli jsme 
mohli být na mši svaté v tzv. „Lurdech,“ kde bývají pravidelné mše svaté. 

V neděli večer 31. 7. jsme dorazili do Medjugorje, kde jsme se ubytovali. 
Přijali nás, jako obvykle, milí manželé Ankica a Zdeňko Ramljak. Festival začal 
v pondělí 1. 8. večerní modlitbou růžence v 18.00 a v 19.00 se konala mše svatá. 
Každý den začal modlitbou v 9.00, následovala katecheze a různá svědectví. 
Ve 12.00 byl Anděl Páně, oběd a od 16:00 pokračoval festival dalšími krásnými 
svědectvími. V 18.00 se modlil růženec, mše svatá a někdy adorace. Pravidelně 
v 18.40 během růžence, začnou zvonit zvony, je ticho, hrají housle, je to symbol, 
kdy Panna Maria pravidelně chodí k nám na zem. Potom dále pokračuje růženec, 
mše sv. atd.  

Festivalu se účastní desetitisíce lidí z celého světa, mladí, staří, zdraví 
i nemocní. Během festivalu zpívá sbor a hraje orchestr utvořený z 20 zemí světa. 
Mši koncelebruje asi 400 kněží i více. Okolo kostela jsou zpovědnice, kde 
se zpovídá celý den v nejrůznějších jazycích. Během festivalu vystoupili se svými 
svědectvími také lidé z komunity Cenacolo, což jsou bývalí narkomani, obrátili 
se k Ježíši a Panně Marii a v modlitbě a postu bez pomocí léků či psychiatrů žijí 
v komunitě. Pravidelně mají nejen v Medjugorji svá umělecká vystoupení.  

Poutníci v Medjugorji chodí na Podbrdo (to je místo zjevení), k Modrému 
kříži, kde se konají zjevení Panny Marie anebo na Križevac. Pravidelně poslední 
den festivalu bývá na Križevaci v 5.00 ráno mše svatá pod širým nebem. 
Je nádherné pozorovat, jak se během mše sv. rozednívá. V celé Medjugorji 
vládne pokoj a mír. Lidé chodí po tomto malém městečku s růženci v ruce 
a neustále se modlí. Panna Maria nás ve svých poselstvích vybízí, abychom 
se modlili za mír. Doporučuje nám modlit se všechny 3 růžence denně a postit 
se dvakrát za týden (středa, pátek) o chlebě a vodě. Modlitbou a postem zabráníte 
válkám. Když se konalo 1. zjevení v roce 1981, Panna Maria říkala: „Modlete 
se za mír.“ Lidé se přiznali, že to podcenili a za 10 let začala válka. Jednotlivá 
poselství, která dostávají vizionáři, můžete najít na internetu.  

Odpoledne 6.8. jsme odjížděli plní lásky a pokoje od Boha domů. 
Na cestě asi ve 23.00 se nám pokazil autobus. Nešel opravit a tak nás ráno okolo 
4.00 odvezli auty do hotelu v Zagrebu v Chorvatsku, kde jsme přenocovali, ráno 
dostali vydatnou snídani a mohli čekat na nový autobus z ČR. Všechno probíhalo 
hladce pod vedením Panny Marie. V pořádku jsme dorazili večer domů. Pokaždé, 
když jsem se zúčastnila poutě do Medjugorje, to bylo pro mě velmi zvláštní. 
Všechno jaksi funguje, vždyť u Boha není nic nemožného. Laďka Jančová 


