
  Farní časopis 
Jezernice, Loučka, Podhoří             Únor 2017 
 

Úvodní slovo:  

Drazí přátelé, 
na začátku tohoto slůvka chci poděkovat Vám všem, kteří jste 

se podíleli na přípravě a službě při různých pracech kolem našeho 
společenského posezení farností v Liďáku v Jezernici. Bez Vás by to 
nešlo. A taky bych rád poděkoval otci Radkovi a jeho farníkům za jejich 
přispění k celkovému zdárnému průběhu večera. Rovněž poděkování patří 
všem skrytým, kteří nebyli vždy vidět, tak jako třeba otec Pawel, kterému 
rovněž patří dík za moderaci a jeho kolegyni Jaruš. 

Měsíc únor je dále ve znamení Panny Marie Lurdské, která je 
patronkou a přímluvkyní všech nemocných. Proto chci během neděle 
12. února vzpomenout toto téma a v přímluvách a také v závěrečné 
modlitbě s požehnáním vyprošovat pomoc a posilu pro všechny nemocné. 
Každý z nás má, nebo zná někoho nemocného a tak se nebojme svěřit 
ho do přímluvy Matky Boží. Samozřejmě bude letos pamatováno také 
na pomazání nemocných, ale to až v průběhu měsíce března v postní době. 

Závěrem bych Vás rád pozval k evangelizaci. Možná si řeknete, co 
tím myslím. Je to naprosto jednoduché. Snažme se pokračovat v modlitbě 
za někoho ve svém okolí, kdo by se mohl přiblížit do našeho společenství, 
ale zatím se bojí nebo stydí. Vždy máme možnost toho člověka pozvat 
na nějakou událost, kterou každý měsíc organizujeme. Snažme se postupně 
osvojovat si evangelizační mentalitu, která se otevírá lidem stojícím okolo. 
Není to moc složité. Děkuji Vám všem, kteří se nad těmito tématy 
zamýšlíte a hledáte cesty a způsoby jak oživovat naše farní společenství. 
Bůh Vám žehnej. 

 
    Padre Pedro Faťa 



 
 
 

Rozpis bohoslužeb 
Datum  Den Čas Farnost  Bohoslužby  

5.2. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

6.2. Po 17:00 Jezernice 5. týden v mezidobí 
8.2. St 16:30 Loučka  
9.2. Čt 18:00 Podhoří 

 
10.2.. Pá 17:00 Jezernice 

 

12.2. 
 

Ne 
 

8:00 Jezernice 
6. neděle v mezidobí 

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

13.2. Po 17:00 Jezernice 6. týden v mezidobí 
15.2. St 16:30 Loučka 

 
16.2. Čt 18:00 Podhoří 

 
17.2. Pá 17:00 Jezernice 

 

19.2. Ne 
8:00 Jezernice 

7. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Loučka) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
20.2. Po 17:00 Jezernice 7. týden v mezidobí 
22.2. St 16:30 Loučka Svátek Stolce sv. Petra 
23.2. Čt 18:00 Podhoří Sv. Polykarp 
24.2. Pá 17:00 Jezernice 

 

26.2. Ne 
8:00 Jezernice 

8. neděle v mezidobí 
(Modlitba za mír Podhoří) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 
27.2. Po 17:00 Jezernice 8. týden v mezidobí 
1.3. St 16:30 Loučka Popeleční středa 
2.3. Čt 18:00 Podhoří 

 
3.3. Pá 17:00 Jezernice  

5.3. Ne 
8:00 Jezernice 

1. neděle postní 
(Modlitba za mír Jezernice) 9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 



Žalmy 
  5.2.  Spravedlivý září v temnotách jako světlo.  
12.2.  Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 
19.2.  Hospodin je milosrdný a milostivy.  
26.2.  Jen v Bohu odpočívej, má duše.  
  5.3. Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.  
 

Myšlenky k evangeliím 
  5.2.  Vy jste světlo světa. (Mt 5, 14) 
12.2. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám (Mt 5, 17) 
19.2.  Milujte své nepřátele. (Mt 5, 44) 
26.2.  Nedělejte si starostí o zítřek. (Mt 6, 34) 
  5.3. Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. (Mt 4, 1) 
 

Sbírky 
Leden 

 

 

Únor 
12.2. Sbírka na opravy 
19.2. Sbírka „Haléř sv. Petra“ 

 

Z celkového výtěžku tříkrálové sbírky pomáhá 65 % přímo ve vašem 
regionu, 15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje 
na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty 
a 5 % pokrývá režii sbírky. 
 

Odměna pro koledníky 
Děkujeme všem koledníkům a koledníčkům za jejich odhodlanost 
a nadšení. Mnozí se setkali s mrazem, ale také s tím, že někteří lidé 
neotevřeli. Kéž Pán pronikne i do jejich srdce. Odměna pro koledníky 
a vedoucí je pozvánka na plovárnu v Hranicích v 7:30 v termínech 18.2. 
a 4.3. Malí koledníčci musí přijít v doprovodu vedoucích skupinek nebo 
rodičů. Cena je 10 Kč/os. Další pozvánkou je promítání v kulturním domě 
v Echo. Promítat se bude Tajný život mazlíčků. 
 
 

Farnost Na 
opravy 

Tříkrálová 
sbírka 
2017 

Tříkrálová 
sbírka 
2016 

Jezernice    640,- 18.345,- 17.000,- 
Loučka 1.200,- 15.145,- 11.920,- 
Podhoří 1.600,- 10.963,- 11.412,- 

Všem dárcům upřímné 
Pán Bůh zaplať. 



Jubilea 
V měsíci únoru oslavuje plnoletost Pavlínka Chytilová. Přejeme jí hodně 
úspěchů ve studiu i v životě a vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání, 
sílu, zdraví a ochranu Panny Marie. 
 
Připomínáme soutěž měsíce 
Vyzýváme všechny nadšence tvoření (děti, mládež, dospělé, starší 
i postarší), aby vymysleli a vytvořili logo pro naše tři farnosti. Fantazii 
se meze nekladou. ☺ Své návrhy dodejte podepsané (ze zadu) nejpozději 
do 12.2. otci Petrovi, na faru, do sakristie či členům redakční rady. 
Nejlepší návrh bude po zásluze řádně odměněn. 
 
Co nás čeká a nemine  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

  8.2. Jez 18:00 –  Kafeteze (společenství dospělých) 
10.2. – 12.2. Velehrad – Arcidiecézní fórum mládeže 
10.2. – 12.2. Rajnochovice – Arcischola (3. víkend) 
12.2. Jez, Lou, Pod – Při mši svaté vzpomeneme P.M. Lurdskou,  

                           která je přímluvkyní nemocných  
13.2. Pod 16:00 – Večeřadlo (mariánské modlitby) 
16.2. Jez 19:00 – Spolčo mládež 
18.2.  Hranice – 7:30 – Plovárna – odměna pro koledníky 
25.2. Pod 9:30 – Spolčátko pro děti 
  1.3. Lou – Při mši svaté bude udělován popelec 
  3.3.  Hranice – Bowling (pro mládež) 
  4.3.   Hranice – 7:30 – Plovárna – odměna pro koledníky 
  5.3. Jez, Lou, Pod – Při mši svaté bude udělován popelec 
  5.3. Lipník n.B. – Promítání koledníčkům v KD Echo 
11.3. Odměna za službu u oltáře (ministrování) a na kůru 

(zpěváčkům a hráčům) rezervujte si prosím celý den! 
Ministrantská schůzka bude během měsíce února po domluvě. 
 

Křížové cesty v postní době 
Jez – pátek před mší svatou 
Lou – středa v 16:00, pátek v 15:00 
Pod – neděle v 10:30 
 

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


