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Úvodní slovo:  

A tak jsme vpluli do Adventu. 
Drazí bratři a sestry, žijeme v době, kdy jen málo lidí má 

pochopení pro to, co je advent. Náš svět se dopracoval do stádia 
instantnosti. Všechno můžu mít hned teď a nemusím na to mít dokonce 
ve své kapse ani žádné peníze. Nemáš na vánoční dárky? Banka ti radostně 
půjčí. Nemůžeš vylézt z dluhů? Neboj, my ti pomůžeme. Potřebuješ něco, 
co nejdříve si objednej rychlého dodavatele, který hlásá, že blesk je jeho 
pomalejší brácha. Chceš Vánoce už teď? Zajdi si na adventní-vánoční 
koncert. Zajdi si na náměstí jakéhokoli města a už můžeš ochutnávat 
vánočně laděný punč. Chceš si přiblížit vánoční atmosféru? Navštěvuj 
od poloviny října hypermarkety a naslouchej vánoční muzice. 

Ano, dnešní svět chce všechno hned. Neumí, odvykl si čekat. Ale 
přece čekání je pro nás lidi něčím naprosto samozřejmým a lidským. 
Rodiče čekají na narození dítěte. Josef s Marií putují do Betléma a cesta 
jim samozřejmě ubíhá jen pomalu, protože Maria už je v pokročilém stavu 
těhotenství. Bůh čeká na člověkovo rozhodnutí vykročit správným 
směrem. A člověk čeká na moment, kdy mu Bůh dá další impuls a světlo 
na cestu kudy dál. 

Advent je pro nás školou radostného čekání. Čekat, je pro člověka 
naprosto normální. Můj oblíbený pařížský kněz Guy Gilbert kdysi 
vyprávěl o klukovi, který k němu přišel na faru a byl u něho několik let. 
Ten kluk utekl z domu, ale vůbec o sobě nemluvil. Bylo to v době, kdy 
Guy ještě sloužil jako kněz v Alžíru. Teprve po roce se jednoho dne ten 
kluk rozpovídal a začal se svěřovat o svém životě. Říkal velmi drsné 
zkušenosti ze své rodiny a byl tím tak pokořený, že mu celý rok trvalo, než 
si dodal odvahu a získal kuráž, aby se někomu, komu důvěřuje, mohl 
svěřit. A Guy stručně konstatoval: „Pochopil jsem, že se musím naučit 
čekat.“ Všechno chce svůj čas. A náš život, který se odehrává v čase, 
je od Boha velikým darem. Abychom uměli žít přítomný okamžik 



a nemíjet podstatné události života, musíme se učit umění č
nám má pomoci i letošní advent. Ať nám v této snaze Bůh žehná.
       Padre Pedro Fa
 

Olaf v pohádce Ledové království také uměl
  

č ění čekat. A k tomu 
ůh žehná.  

Padre Pedro Faťa 

 
ěl čekat. ☺ 



Příprava na advent 

V Jezernici a v Podhoří je pro děti ve školce a ve škole připraven 
adventní věnec. Když udělají každý den něco dobrého, pomodlí se či 
něčeho se zřeknou a vybarví si kolečko danou barvou. Každou neděli se 
tento adventní věnec donese do kostela, kde jim budou dány hvězdičky dle 
vymalovaných koleček. Tyto hvězdičky se budou přišpendlovat na látku, 
která bude tvořit oblohu nad Betlémem. Malé děti a návštěvy budou 
dostávat speciální hvězdičku na bohoslužbě. 
 

Pro dospělé máme připraveno skládání trojúhelníčků z papíru. 
Návody, jak je složit, jsou v zadu v kostele, kde jsou rovněž papírky, ze 
kterých se skládají dané trojúhelníčky. Prosím, nebojte se toho. K čemu je 
dobré skládání trojúhelníčků? Je adventní doba, čas, kdy se máme zastavit, 
trávit čas se svými blízkými. Skládání trojúhelníčků zabere čas, ale přitom 
se můžeme sejít s rodinou u stolu a povídat si, či pomodlit se modlitbu. 
Může nás to také naučit větší trpělivosti. Co vznikne z naskládaných 
trojůhelníčků? Finální dílo,které může vzniknout jen díky Vaší spolupráci, 
můžete pak obdivovat na společenském večeru 4.2. v Jezernici. Prosím, 
připojte ruce k dílu. Kdo může skládat trojúhelníčky? Každý. Co je 
výhodou? Není to počtově omezeno, tzn. čím více jich naskládáte, tím 
lépe. 

 



 
Rozpis bohoslužeb 

Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

4.12. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle adventní 
(Tichá adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

5.12. Po 17:00 Jezernice  
7.12. St 16:30 Loučka Sv. Ambrož, biskup 

8.12. Čt 18:00 Podhoří 
Panna Maria, počatá bez 
poskvrny prvotního hříchu 

9.12. Pá 17:00 Jezernice 
 

11.12. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
3. neděle adventní  

(Modlitba za mír Loučka) 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

12.12. Po 17:00 Jezernice  
14.12. St 16:30 Loučka Sv. Jan od Kříže 
15.12. Čt 18:00 Podhoří 

 
16.12. Pá 17:00 Jezernice 

 

18.12. Ne 
8:00 Jezernice 

3. neděle adventní  
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
19.12. Po 17:00 Jezernice  
21.12. St 16:30 Loučka 

 
22.12. Čt 18:00 Podhoří 

 
24.12. So 

20:30 Jezernice 
Štědrý den 

22:00 Loučka 

25.12. Ne 
8:00 Jezernice 

Narození Páně 9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

26.12. Po 
8:00 Jezernice 

Sv. Štěpán 
9:00 Podhoří 

29.12. Čt 18:00 Podhoří Vánoční oktáv 

30.12. Pá 
16:00 Loučka 

Svátek sv. Rodiny 
17:00 Jezernice 

 



 

Žalmy:  
  4.12. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 
11.12. Přijď, Pane, a spas nás! nebo Aleluja!  
18. 12. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!  
24. 12. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. 
25. 12. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.  
26. 12. Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.  
  1.1.    Bože, buď milostiv a žehnej nám!  
  8.1.    Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
 
Myšlenky k evangeliím: 
  4.12.  Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. (Mt 3, 1-12) 
11. 12.  Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? (Mt 11,3) 
18.12. Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu. 

(Mt 1, 18 – 24) 
24. 12. Narození Ježíše Krista, Syna Davidova.(Mt 1, 1 – 25) 
25. 12. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1 – 18) 
26. 12. To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. 
            (Mt 10, 20) 
  1.1.  Nalezli Marii a Josefa i děťátko. (Lk 2, 16) 
  8.1.  Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.  

(Mt 3, 13 – 17) 
 
 
 
 

 

1.1. Ne 
8:00 Jezernice Slavnost Matky Boží Panny 

Marie 
(Modlitba za mír Jezernice) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

2.1. Po 17:00 Jezernice 
Památka sv. Basila Velikého 

a Řehoře Naziánského 
4.1. St 16:30 Loučka Po oktávu Narození Páně 
5.1 Čt 18:00 Podhoří  
6.1. Pá 17:00 Jezernice Zjevení Páně 

8.1. Ne 
8:00 Jezernice 

Svátek Křtu Páně 
(Modlitba za mír Loučka) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Sbírky: 
Listopad 

Farnost 
Na 

charitu 
Na opravy 

Jezernice 1 000,- 1 370,- 
Loučka --- --- 
Podhoří 900,- 1 600,- 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Prosinec 
18.12. Sbírka na opravy 
 
Zpovídání před Vánocemi 
Zpovídat bude Pater Pawel Bilinski. 
12.12.  Jezernice v 16:30 
14.12. Loučka v 16:00 
14.12. Podhoří v 17:00 
18.12.  Lipník nad Bečvou ve 14:00 – zde bude k dispozici několik   

  zpovědníků 
 

Zkoušky na zpívání a otvírání betléma v Podhoří: 
10.12.  sobota – 9:00 
17.12.  sobota – 9:00 
23.12.  pátek – 17:30 – GENERÁLKA 
 
Zkoušky na nacvičování divadelního představení Nesem Vám novinky 
10.12. Jezernice – fara v 17:00 
17.12. Jezernice – fara v 16:00 
27.12. Jezernice – fara v 18:00 
28.12. Jezernice – kulturní dům v 16:30 – GENERÁLKA 
 
Vánoční úklid kostela a chystání Betléma 
Jezernice – 23.12. v 15:00 
Loučka – dle domluvy a místních zvyklostí 
Podhoří – 22.12. po mši svaté 
 
Tři králové budou navštěvovat naše domovy: 
7.1. sobota  Podhoří, Loučka 
8.1. neděle  Jezernice 
 



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

 4.12. Lipník n. B. – 15:30 Adventní koncert v kostele sv. Jakuba 
 4.12. Jez – 18:00 Proběhne v kostele sv. Martina koncert  

smíšeného pěveckého sboru Harmonia z Hranic 
  9.12.  Jez – 18:00 Kafeteze pro dospělé 
13.12.  Pod – 15:00 Večeřadlo 
17.12.  Hranice – 18:00 Setkání animátorů 
18.12.  Ústí -            Divadelní představení v kulturním domě  
24.12.  Pod – 13:30  Otvírání Betléma 
28.12.  Jez – 18:00 Spolek TRIANGL Vás srdečně zve na divadelní  

představení Nesem Vám novinky. Představení 
se uskuteční v domě kultury a sportu 
v Jezernici. 

30.12.  Jez, Lou – Při mši svaté bude probíhat obnova manželských  
      slibů. 

30.12.  Vsetín – 10:00 Mše svatá bude s požehnáním tříkrálovým 
                                               koledníkům od otce arcibiskupa Jana. Poté  
                                               prohlídka zámku a věže. 
31.12.  Jez – celý den – spolčo Mládež 
  5.1.  Pod – 18:00 Při mši svaté bude žehnání koledníkům 
  8.1.  Jez – 8:00 Při mši svaté bude žehnání koledníkům 
  8.1.  Brno - 18:00 Tříkrálový koncert, přímý přenos bude  

vysílat ČT 1 
 

Jubilea: 
V měsíci prosinci oslaví Honza Bednář náctiny. Vyprošujeme mu hojnost 
Božího požehnání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


