Farní časopis
Jezernice, Loučka, Podhoří

Leden 2016

Úvodní slovo důstojného pana faráře Padre Pedra:
Drazí farníci,
Obracím se na vás touto literární formou v našem časopise
poprvé. Předně bych chtěl poděkovat všem nadšencům, kteří
zareagovali na moji výzvu vytvořit nový farní časopis vycházející
jednou za měsíc. Myslím, že to má smysl a efekt. Nechtěl jsem už
nadále po otci Radkovi, aby nám posílal informační listy a my, tak jak
se říká, k tomu přicházeli jako slepí k houslím. Je moc fajn, že jsme
schopni se o náš farní časopis sami postarat. Během nějaké doby jistě
vychytáme případné mouchy a budeme psát a tisknout stále lépe, jak se
říká, chybami se člověk učí. Proto bych chtěl poprosit všechny čtenáře
tohoto plátku, aby vůči celému redakčnímu týmu byli tolerantní a mírní
až milosrdní ve svých soudech. Vždyť je přece rok milosrdenství.
Vánoční doba je v plném proudu a my jsme se pomalu přenesli
až do nového roku 2016. Jaký bude, samozřejmě záleží na Bohu, ale
také na nás do jaké míry Pána budeme zvát do svých rozhodování a
života. Zda mu budeme klást otázky v jistých křižovatkách svých dnů a
budeme ochotni jít za světlem, které v modlitbě objevíme. Věřím, že
dokážeme hledat a nacházet Boží vůli. Nemusíme se bát Boha, protože
se nám ukazuje jako ten, komu na nás záleží. Není vůči nám lhostejný a
nesmírně touží, aby mohl projevit vůči nám své milosrdenství. Tento
rok Božího milosrdenství, který vyhlásil papež František, nám má
připomenout tuto hlubokou pravdu o Bohu: Bůh tak miloval svět, že dal
svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. (Jan 3,16)
Arcibiskup Jan zase píše ve svém vánočním pastýřském listě
o překonání strachu a otevřením srdce vůči druhým. Vybavuje se mi
věta, kterou pronesl na začátku svého pontifikátu Jan Pavel II: Non
abbiate paura! Nemějte strach. Tuto větu, myslím si, potřebujeme slyšet
pořád dokola každý den. Bůh, který nás do tohoto světa postavil, nás

chce vidět radostné, chválící, vděčné, plné pokoje a vnitřní svobody.
Následujeme-li Krista, opravdu se nemusíme bát ničeho a nikoho a to
navzdory všem nepříznivým vnějším podmínkám.
Před měsícem jsem se pustil do čtení knížky, kterou napsal již
nežijící pomocný biskup z New Yorku Patrick Ahern. Celý život se
velmi inspiroval životem svaté Terezičky z Lisieux. Přiznám se, že jsem
si vždycky s mužnou hrdostí říkal, copak mi může nějaká mladá
řeholnice užitečného sdělit do mého života? Zaprvé nejsem řeholník a
zadruhé jsem chlap. Ale překonal jsem počáteční nechuť a začetl se.
Objevil jsem svět, který mi otevřel tento biskup, totiž svět, který
otevřela světu tato malá – velká světice. V každé kapitole se našlo dost
věcí pro život. I pro život neřeholníka a chlapa. Silně na mě zapůsobila
Terezčina malá cesta. Jde o naprosto běžné všední věci života (les
petites choses de la vie), které Terezka kladla na oltář Bohu. Říkala, že
málokteří lidé mohou dosahovat velkých věcí jako Ignác z Loyoly,
František z Assisi nebo Jeroným či Ambrož, ti jdou po velké cestě. Ale
drtivá většina lidstva jde cestou malou, ale i ta vede ke svatosti a do
Ráje, pokud ji umíme žít správně. A vypráví s humorem o různých
prkotinkách svého života v klášteře. Jak třeba za ní v lavici seděla jedna
starší řeholnice a pořád skřípala nasazovacími zuby. Bylo to šílené a
Terezka se v tom skřípání zubů nemohla vůbec soustředit na Boha. Ale
nikdy se neotočila a neřekla jediné ostré slovo této staré ženě. Trpělivě
to snášela a podávala Kristu jako svou malou oběť. Možná vám to
připadá banální, ale pro mě je to objev srovnatelný s objevením
Ameriky.
Přeji Vám tedy, drazí bratři a sestry a také sobě v roce 2016
schopnost přijímat z Boží ruky všechno krásné a radostné, ale také to
těžké a nepříjemné, co tento rok přinese a podávat to Kristu jako svou
osobní oběť. Nezatrpknout, nezahořknout neztratit naději a nenechat si
vzít radost, která pramení ze společného života na palubě veliké
zaoceánské lodi, plující ke břehům Kristova království, jíž je církev.
Požehnaný rok 2016 vyprošuje
Padre Pedro

Datum Den
Pá
1.1.
3.1.

Čas

Farnost

8:00

Jezernice

9:30

Loučka

Bohoslužby leden
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

11:00 Podhoří
Ne

8:00

Jezernice

9:30

Loučka

2. Neděle po Narození Páně,
Taizé Jezernice

11:00 Podhoří
4.1.

Po

17:00 Jezernice Pondělí po oktávu Narození Páně

6.1.

St

16:30 Loučka

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00 Podhoří
7.1.

Čt

10.1.

Ne

17:00 Jezernice Čtvrtek po oktávu Narození Páně
8:00

Jezernice

9:30

Loučka

Svátek Křtu Páně,
Taizé Loučka

11:00 Podhoří
11.1.

Po

17:00 Jezernice 1. týden v mezidobí

13.1.

St

16:30 Loučka
18:00 Podhoří

17.1.

Ne

8:00

Jezernice

9:30

Loučka

2. neděle v mezidobí,
Taizé Podhoří

11:00 Podhoří
18.1.

Po

17:00 Jezernice 2. týden v mezidobí

20.1.

St

16:30 Loučka
18:00 Podhoří

21.1.

Čt

17:00 Jezernice Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

24.1.

Ne

25.1.

Po

17:00 Jezernice Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

27.1.

St

16:30 Loučka

8:00

Jezernice

9:30

Loučka

3. neděle v mezidobí,
Taizé Jezernice

11:00 Podhoří

18:00 Podhoří
28.1.

Čt

17:00 Jezernice
9:30

Loučka

11:00 Podhoří

3. týden v mezidobí

Žalmy:
3.1. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
6.1. Budou se ti Hospodine klanět všechny národy.
10.1. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
17.1. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
24.1. Tvá slova Pane jsou duch a jsou život.
31.1. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
Sbírky:
17.1. Sbírka na opravy
Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
3.1. Jez – žehnání tříkrálovým koledníkům
Jez 13:00 - tříkrálová sbírka
3.1. Drahotuše 15:00 – koncert Rybovy mše
3.1. Velký Újezd 17:30 – koncert Rybovy mše
6.1. Pod – žehnání tříkrálovým koledníkům
7.1. Fara Jez 17:45 – katecheze pro dospělé
9.1. Pod 9:00 - tříkrálová sbírka
10.1. v 18:00 – přímý přenos tříkrálového koncertu na ČT 1
13.1. Pod 17:00 – Večeřadlo
15.1. Hranice 19:00 – studentská mše, celebruje Radim Kuchař
16.1. Potštát zámek 19:30 – lesní společenský ples
17.1. Lipník 16:00 - promítání filmu v Echu pro koledníky
18.1. Fara Jez 17:45 – spolčo mládeže
23.1. Hranice 19:30 – Děkanátní ples
29.– 31.1. Pod 17:00 – modlitební triduum matek
30.1. Lou 9:30 – spolčo pro děti
1.2. Lou – adorační den
Pod – každé pondělí 8:30 – modlitby matek
Povánoční úklid stromků po svátku Křtu Páně (10.1)
Úklid Betlémů po Hromnicích (2.2.)
Informace z Jitřenky:
15.-17. 1. – Víkend pro ženy na Hostýně
14.1. od 17:00 – Fara Hranice – manželské spolčo

