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Drazí přátelé,  

Christus resurrexit, aleluja, 

 prožili jsme Velikonoční svátky. Kristus vstal z mrtvých. Tuto událost 

jsme si připomínali, ale spíš bychom měli říct takto: mohli jsme znovu 

vstoupit do této události; anebo ještě lépe: mohli jsme nechat vstoupit tuto 

událost do nás. Ať Kristus vzkříšený naši tmu ve světlo promění. To je zcela 

zásadní poselství Velikonoc. Žádná temnota našeho života nemůže mít 

pro nás definitivní význam, jestliže svatý Bůh, silný a nesmrtelný zvítězil, bil 

se za nás a obdržel věnec vítězství a slávy. Všechny naše trampoty, nemoci, 

které nás sužují, opuštěnost, skleslost, strach, nejistota, neklid dokonce i naše 

vlastní smrt – ve světle Kristova vzkříšení – se rozplynou jako ranní mlha 

nad Bečvou.  

 Kolik vidíme ve světě bolestí. Zlo zuří. Jako rakovina se přelévá 

z jedné strany světa na druhou. Křesťany v kostelích na Srí Lance zabíjela 

zrůdná nelidskost.  Ďábel ví, že má jen ještě jakýsi vyměřený čas. Nesmí nás 

vyděsit, že stojíme v zápasech, kterých nejsme zatím zbaveni. Že jsme pořád 

jakoby v bitevním poli a když chvilku nevěnujeme pozornost střelbě, jsme 

velice snadno zranitelní. Ano, zlo ve světě je pořád, ale my víme, že v tom 

zápase proti ďábelské zuřivosti a nenávistné zlobě nestojíme sami. Stojíme 

v armádě, jejímž vojevůdcem je Kristus vzkříšený. Se smrtí Život utkal se, 

aleluja, aleluja. V podivuhodném zápase, aleluja, aleluja. 

 Podivuhodný zápas Kristův to opravdu byl. Ale podivuhodná byla 

také proměna Ježíšových učedníků. Kdo by si jí nevšiml. Kam se poděla 

jejich ustrašenost? Kam zmizela jejich zbabělost? Kde se najednou vzala 

jejich odvaha hlásat Krista ukřižovaného a vzkříšeného na jeruzalémských 

ulicích všem židům, kteří přijeli do svatého města na svátky? Apoštolové čelí 

velkému nebezpečí, když takto veřejně hlásají Krista. První mučedník Štěpán 

narazí na zlobu a nepřijetí tohoto hlásaného velikonočního poselství. Umírá 

kamenován a další křesťanští mučedníci ho budou záhy následovat. Kde se 

v nich najednou zrodila taková pevnost ve víře a neohroženost?  



 Kristus, včera i dnes i na věky – 

prozářil jejich temnoty a strachy. Stojí před 

námi jako noví lidé, ale jsou to pořád oni. 

Rybáři z Galileje. Tak, drazí rybáři 

z Jezernice, Loučky a Podhoří  (nebo i vy, kdo 

rybám nehovíte), dívejme se kolem sebe 

očima víry, protože když někdy budeme 

jakoby utíkat do našich Emauz, ať Ho 

dokážeme uvidět, rozpoznat a pozvat Ho 

k nám domů. On se nechá přemlouvat, ale pak 

rád vstoupí, aby nám pomohl otevřít oči. 

 Tedy drazí přátelé, zpívejme radostně 

tento velikonoční zpěv a veselme se 

s Ježíšovou matkou Marií: 

Vesel se, nebes královno, aleluja, zaplesej 

tvorstva koruno, aleluja, ten, jejž jsi v klíně 

chovala, aleluja, vpravdě vstal Kristus, tvá 

chvála, aleluja. Z vítězství jeho raduj se, 

aleluja, u něho za nás přimluv se, aleluja. 

 

Požehnanou velikonoční dobu přeje 

 Padre Pedro  

 

Oslavy: 

 V měsíci květnu budou slavit hned dva vzácní a úžasní hudebníci 

v našich řadách. Krásné půlkulatiny (5
2
+5

2
-5) Laděnka, jezerská varhanice 

a korepetitorka.  Přejeme jí, ať má stále hbité prsty, spoustu fantazie 

a nápadů pro vytváření krásných tónů a skladeb. V Loučce oslaví Mario 

krásných 20 let. Přejeme hodně zdraví a Božího požehnání. Kéž Ti stále 

slouží hlas, ať s námi zpívat můžeš zas. Schola a farníci z Loučky. 

 I za redakci vyprošujeme pevné zdraví, hodně elánu, radost z hudby, 

Boží požehnání, ochranu Panny Marie, stále hojnost darů Ducha svatého 

a neúnavné přimlouvání svaté Cecílie pro vaše nadání. 

  



Rozpis bohoslužeb 

 

Datum Den Čas Farnost Bohoslužby 

28.4. Ne 
8:00 Jezernice 

2. neděle velikonoční 
(adorace Podhoří) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

29.4. Po 17:00 Jezernice Sv. Kateřina Sienská 

5.5. Ne 

17:00 Jezernice 
3. neděle velikonoční 

(adorace není) 
16:30 Loučka 
18:00 Podhoří 

6.5. Po 17:00 Jezernice Sv. Jan Sarkander 

8.5. St 9:00 Loučka  

9.5. Čt 18:00 Podhoří 
Panna Maria, 

Prostřednice všech 
milostí 

10.5. Pá 17:00 Jezernice  

12.5. Ne 

8:00 Jezernice 
4. neděle velikonoční 
(adorace Jezernice) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

13.5. Po 17:00 Jezernice Panna Maria Fatimská 

15.5. St 16:30 Loučka  
16.5. Čt 18:00 Podhoří Sv. Jan Nepomucký 
17.5. Pá 16:30 Jezernice  

19.5. Ne 
8:00 Jezernice 

5. neděle velikonoční 
(adorace Loučka) 

9:30 Loučka 
11:00 Podhoří 

20.5. Po 17:00 Jezernice  

22.5. St 16:30 Loučka  
23.5. Čt 18:00 Podhoří  
24.5. Pá 17:00 Jezernice  

26.5. Ne 

8:00 Jezernice 
6. neděle velikonoční 
 (adorace Podhoří) 

9:30 Loučka 

11:00 Podhoří 

27.5. Po 17:00 Jezernice  

29.5. St 16:30 Loučka  

30.5. Čt 18:00 Podhoří 
Slavnost 

Nanebevstoupení Páně 

31.5. Pá 17:00 Jezernice  

1.6. So 7:30 Loučka  



Žalmy: 

28.4. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá  

            navěky. 

  5.5. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť si mě vysvobodil. 

12.5. Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 

19.5.    Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. 

26.5.    Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. 

   

Myšlenky k evangeliím: 

28.4. Za týden přišel Ježíš zase (J 20,19-31) 

  5.5. Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. (J 21,1-19) 

12.5.  Já dávám svým ovcím věčný život. (J 10,27-30) 

19.5. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. (J 13, 31-33a.34-35) 

26.5.  Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. (J 14, 23-29) 

 

Sbírky:   
 

Březen/Duben 
 

 

 

 

 

 

Co to je sbírka na Boží hrob? 

 Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu proběhla sbírka 

s neobvyklým názvem „Boží hrob“. Mnoho z Vás určitě napadlo: „Kam teda 

ty peníze jdou?“ Nejde - jak by se možná zdálo na první pohled – o sbírku 

na výzdobu kostela na velikonoce. Sbírka je směřována na ochranu a údržbu 

chrámů ve Svaté Zemi. 

  

Farnost 
Na adopci 

31.3. 

Na opravy 

14.4. 

Na kněžský seminář 

21.4. 
Na Boží hrob 

Jezernice 2.590,- 2.600,- 3.200,- 1.660,- 

Loučka ? ? 1.500,- 200,- 

Podhoří 2.000,- 2.100,- 1.800,- 200,- 

Květen 

12.5. Sbírka na křesťanské sdělovací prostředky   

19.5. Sbírka na opravy 



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

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

28.4.   Neděle Božího milosrdenství - v obětním 

průvodu se ponesou kasičky postní almužny. 

Na závěr mše je vhodné zpívat hymnus 

„Misericordes sicut Pater“. 

28.4. Podhoří 15:00 Požehnání polí s prosbou o vláhu – sraz 

autobusová zastávka Podhoří, pila (u mostu 

přes dálnici) 

29.4. Jez 18:00 Kafeteze 

30.4.-5.5.   Otec Petr jede na dovču – v týdnu nebudou 

mše svaté a v neděli 5.5. budou změny časů 

(Jez 17:00, Lou 16:30, Pod 18:00) a nebude 

večerní adorace 

9.5. Jez 19:00 Spolčo triangl 

13.5. Pod 18:00 Večeřadlo – mariánské modlitby 

15.5. Jez 18:00 Porada Trianglu 

17.5. Horní 

Újezd 

 Zpívaný růženec 

18.5. Jez 8:30 Ministrantský den „Pandemic – dokážeš 

zachránit svět?“ hlaste se Laďovi do 11.5. 

19.5. Jez, Lou  Dětská mše svatá 

20.5. Jez 18:00 Kafeteze 

23.5. Jez 19:00 eSGéčko 

29.5. Jez 18:00 Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké 

příspěvky, pošlete je včas 

31.5.   Začíná se modlit novéna k Duchu svatému 

1.6. Lou 7:30 Mše na první sobotu k Panně Marii 

 

 

Májové pobožnosti 
 

Kde Kdy 

Jezernice Po, Pá po mši svaté 

Loučka Po, St, Pá v 18:00 

Podhoří Denně v 18:00 

 



Ohlédnutí za uplynulým měsícem 
 

Divadelní představení „Farář na zabití“ 

 Po lednové vycházce s názvem „Boj s internetem“, jsme se společně 

Triangl a nadšenci z řad dětí a mladých duchem spojili do dalšího boje, 

secvičit divadelní představení „Farář na zabití“. (krycí název „Jak zabýýýt 

Faťu“ ) Hlavního slova se ujala Marta, která sepsala scénář, Laďa, který 

domlouval místa a neúnavně řešil technické zázemí, Anička, která všechny 

otravovala informacemi o tom kdy, kde, co, Jiřka řešením kulis, ale i další, 

kteří přidali ruku k dílu, hlavně při samotných zkouškách a představeních. 

Ať už manželé Rodeovi, Anežka, Mario, kteří měli co dělat v zákulisí, ale 

nebylo by to ono ani bez 14 šikovných a „ukecaných“ dětí, ale hlavně jejich 

rodičů. Těm patří velké poděkování za dovážení dětí na zkoušky 

a na představení, ale také za podporu při nacvičování textu a za pomoc 

s kostýmy.  

 Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří neztratili odvahu a přišli 

se na naše představení podívat, protože jinak by naše práce neměla smysl. 

Pokud jsme Vám zpříjemnili nedělní odpoledne, jsme moc rádi a doufáme, 

že snad zase něco vymyslíme.  

PS: Marto už na něčem pracuješ??? 

 

 

 

 

 



Setkání mládeže v Přerově 

 V sobotu 13.4. se uskutečnilo setkání mládeže v Přerově, kterého jsem 

se zúčastnil i já. Mé dobrodružství začalo jízdou vlakem, kterým jela i část 

hranického děkanátu. Na nádraží čekal ochotný doprovod, který nám ukázal 

cestu k místu setkání. Program byl pěkně zorganizován, obzvlášť se mi líbila 

beseda na téma Rok v Bulharsku nebo v Keni. Akce byla zakončena mší 

svatou, kterou sloužil sám „Velký” arcibiskup Jan Graubner. Každý byl 

obdarován malým dárečkem, který byl posvěcen. Z akce jsem si odvezl 

kromě dárku i krásné zážitky a prohloubil víru. Už se těším na další ročník. 

Závěrem se nás otec arcibiskup zeptal, zda víme, které město v diecézi je 

nejzbožnější, poté otec Jan dodal Přerov, protože tam se křižují í ty vlaky.   

Dan Rode 
 

Velikonočním tridum 

 Chtěli bychom Vám prostřednictvím farního časopisu ještě jednou 

moc poděkovat za aktivní zúčastnění se na obřadech. Bez Vás všech, kteří 

jste přišli prožít obřady do Jezernice, by to nebylo ono. Když vše nevisí 

na pár lidech, ale spojí se síly a úkoly se rozdělí, jde vše snáz a člověk si tak 

může prožít krásné chvíle bdění s Pánem, jeho utrpení a také samotné 

vzkříšení. Poděkování patří také těm, kteří se zúčastnili pohoštění na faře 

na Bílou sobotu a vytvářeli tak skvělou atmosféru.    

 Díky Vám všem, byli jste skvělí.  
PS z redakce: Velké poděkování Laďovi, a všem, kteří mu s tím pomohli, 

za odvahu a nápaditost zrealizovat vzpomínky paní Chytilové na Boží hrob 

v zadní části kostela, které bylo pro mnoho z nás velkým překvapením 

a jedinečným zážitkem. 

 

Ministranti 

Ministrantský den v Olomouci 1. 5. 2019 

 Těšit se můžeš na setkání s ministranty z celé 

olomoucké arcidiecéze, s bohoslovci a s otcem biskupem. 

Můžeš se také těšit na společné prožití mše svaté, velké 

zážitkové hry, výborný oběd. Samozřejmostí je ocenění 

pro vítěze velké zážitkové hry. 

 Zahájení je v 8:30, předpokládané ukončení je v 16:00. S sebou si 

vezměte sportovní oblečení, pití, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny. 

Pojedeme společně autem, nemusíte se bát, řídit bude Laďa . Podhoří ať je 

připraveno k nalodění v 7:30 před domem a Slavíč 7:45 také před domem. 

  



Proč se vůbec modlit růženec? 

 A proč ne! Vždyť je měsíc květen, měsíc Panny Marie, proto se 

nebojme připojit ke společné modlitbě, zvláště když k tomu máme jedinečnou 

příležitost vždy 30 minut přede mší svatou. O co bude tato modlitba silnější, 

když spojí tolik srdcí? Nebojme se! Modleme se! Od snídaně dříve zvedněme 

se! Před kostelem nevykecávejme se! A do lavice včas dostavme se! Amen!!! 

A co na to říkají odborníci? 

 Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, 

které prožívá také jeho matka. Střídá se v něm radost s utrpením a končí 

nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. 

 Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné 

modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.  Myslím si 

ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se 

občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese 

a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší. 

 Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce 

k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ. 
Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta. Karmel. nakladatelství 2002. 
 

 Modlitba růžence je modlitba velice účinná. P. Maria ve svých 

zjeveních nabádá k její modlitbě a také papežové ji velmi doporučují. Tato 

modlitba může změnit svět. Když držíme v rukou růženec, jako bychom se 

drželi za ruku P. Marie a kráčeli životem s ní. Ona nás učí poznávat Ježíše 

a vede nás k němu.  
 

 
 



II. RŮŽENEC SVĚTLA 

1. Který byl pokřtěn v Jordánu. 

2. Který zjevil v Káně svou Božskou moc. 

3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. 

4. Který na hoře proměnění zjevil svou slávu. 

5. Který ustanovil Eucharistii. 

 

IV. SLAVNÝ RŮŽENEC 

1. Který z mrtvých vstal. 

2. Který na nebe vstoupil. 

3. Který Ducha svatého seslal. 

4. Který Tě, Panno, do nebe vzal. 

5. Který tě v nebi korunoval. 

 

Jak se růženec vůbec modlit? 

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. 

Následuje Otče náš, pak 3x Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně 

vkládají slova:  - v kterého věříme 

   - v kterého doufáme 

   - kterého milujeme. 

Sláva Otci… 

Následuje 5 desátku, kdy jeden tvoří: 

1x Otče náš … 

10x Zdrávas Maria, kde po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství,  

1x Sláva Otci …  

1x fatimská vsuvka: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 

pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého 

milosrdenství nejvíce potřebují. 

Na závěr je modlitba Zdrávas Královno … 

zvolání: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus 

dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se:   Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, 

smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v 

posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích 

rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze 

Krista, našeho Pána. - Amen. 

Tajemství jednotlivých růženců: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RADOSTNÝ RŮŽENEC 

1. Kterého jsi z Ducha svatého počala. 

2. S kterým jsi Alžbětu navštívila. 

3. Kterého jsi v Betlémě porodila. 

4. Kterého jsi v chrámě obětovala. 

5. Kterého jsi v chrámě nalezla. 

III. BOLESTNÝ RŮŽENEC 

1. Který se pro nás krví potil. 

2. Který byl pro nás bičován. 

3. Který byl pro nás trním korunován. 

4. Který pro nás nesl těžký kříž. 

5. Který byl pro nás ukřižován. 

 



Trocha humoru: 

Jedna anglická rodina je na dovolené. Navštíví úchvatný dům jednoho 

protestantského pastora a zdá se jim dokonale vhodný na příští letní 

dovolenou. Když se ale vrátí domů, vzpomenou si, že neviděli záchody, a 

proto pošlou pastorovi následující dopis: 

 „Ctihodný pane pastore, jsme rodina, která s Vámi před několika dny 

dohodla pronájem Vašeho venkovského domu na léto, ale neprohlédli jsme si 

WC. Mohl byste nás laskavě v této věci informovat? Děkujeme“  

Když pastor dostal dopis, zaváhal nad zkratkou WC a usoudil, že letní 

host má na mysli anglikánskou Welles Chapel. S náboženským zanícením mu 

odepsal: 

„Vážený pane, velmi si cením Vašeho dotazu. Mám tu čest Vás 

informovat, že místo, jež Vás zajímá, leží asi 12 km od domu, což je velmi 

nepohodlné pro toho, kdo je zvyklý chodit tam častěji. Kdo má ve zvyku 

zdržet se déle, měl by si s sebou vzít něco k jídlu, aby mohl zůstat na místě 

celý den. Místa se dá dosáhnout pěšky, na kole i autem. Je vhodnější přijít 

včas, abyste nemusel zůstat venku a nerušil ostatní. Je tam 30 míst k sezení a 

100 míst k stání. Děti sedí vedle dospělých a všichni společně zpívají. 

U vchodu dostane každý papír, a kdo přijde později, může použít papír svého 

souseda. Papíry se používají vícekrát alespoň měsíc. Jsou tam zesilovače, aby 

byl zvuk slyšet i venku. Kromě toho jsou zde i specializovaní fotografové, 

kteří fotografují v nejrozmanitějších polohách, aby všichni mohli vidět lidi při 

tak lidském konání. Vše co se nasbírá, jde na chudé. Se srdečným pozdravem, 

Váš pastor“ 
 


