Farní časopis
Jezernice, Loučka, Podhoří

Červenec 2016

Úvodní slovo:
Drazí bratři a sestry,
začal čas prázdnin a dovolených a my vstupujeme, řekl bych,
do dalšího vrcholu liturgického roku. Na konci tohoto měsíce přijede
svatý otec František k našim sousedům do Polského Krakova a my,
kteří jsme tak blízko, tam ve velkém počtu jedeme také. Mládež naší
diecéze nezklamala a jede z Olomouce asi 1600 mladých. Chvála Bohu.
Toto setkání bude pro mladé velkým povzbuzením ve víře. Víte,
že obhájit si dnes víru není úplně snadné. Tak díky Vám všem, kteří jste
jakýmkoli způsobem podpořili naše mladé, aby do Krakova mohli jet.
Také je tam budu doprovázet a z toho důvodu nebude 31.7. sloužena
u nás mše.
Přeji Vám, aby tento letní čas byl časem odpočinku, stres
nechejme odeznít a načerpejme hodně toho Božího pokoje.
A ať nezapomínáme, že naše letní putování je a má být zároveň naším
putováním do Božího království. Bůh Vám v tomto roce milosrdenství
žehnej a ochraňuj ode všeho zlého.
Padre Pedro Faťa
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Bohoslužby
14. neděle v mezidobí
(Adorace v Loučce)
Sv. Cyril a Metoděj, slavnost

15. neděle v mezidobí
Sv. Benedikt, opat, patron
Evropy
15. týden v mezidobí
16. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí
18. týden v mezidobí
19. neděle v mezidobí

Žalmy:
3.7. Jásejte Bohu všechny země.
10.7. Hledejte ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.
17.7. Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
24.4. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
31.7. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
7.8. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Myšlenky k evangeliím:
3.7. Váš pokoj na něm spočine. (Lk 10, 1 – 12.17 – 20)
10.7. Kdo je můj bližní? (Lk 10,29)
17.7. Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší
úděl. ( Lk 10, 38)
24.4. Proste a dostanete.(Lk 11, 9)
31.7. Čí bude to, co jsi nashromáždil? (Lk 12, 20)
7.8. I vy buďte připravení. (Lk 12, 40)
Sbírky:
Červen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
2 170,3 400,1 900,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Červenec
17.7. Sbírka na opravy
Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
4.7.
Přímý přenos z Velehradu ze Dnů lidí dobré vůle
od 20:00 na Čt 2 a Českém rozhlasu 2
5.7.
Národní pouť na Velehradě přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha v 10:30
8.7. – 17.7. Tábor našich dětí ve Frýdlantu nad Ostravicí
13.7.
Večeřadlo – Podhoří po mši svaté
23.7.
Pouť ke svaté Anně na Starou Vodu, mše svatá v 10:00
24.7.
Pouť ke svaté Anně na Starou Vodu, mše svatá v 15:00
25.7. – 31.7. Světové dny mládeže v Krakově
V půlce července bude v Loučce probíhat firmou oprava fasády
a omítky.
Na základě pokynů architekta se výhledově v Podhoří uskuteční
1. etapa úprav omítky a fasády.

Pozor na změny o prázdninách:
5.7.
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, mše svatá je ve
všech farnostech.
18.7. – 31.7. Nejsou mše svaté ve všední dny, otec Petr má dovolenou.
31.7.
Nebude ve farnostech mše svatá, na mši svatou bude
možné zajet do Lipníku nad Bečvou, kde bude mše svatá
ve farním kostele sv. Jakuba v 9:30 nebo mši svatou je
možné sledovat na televizních přijímačích na Čt 2, Tv
Noe a na rádiu Proglas. Bližší informace vysílacích časů
se upřesní během července.
V době, kdy má otec Petr dovolenou (18.7. - 31.7.), se můžete v případě
potřeby obrátit na kněze z Hranic (tel.: 581 601 667) nebo
na lipenského kněze p. Stanislava Suchánka (tel.: 731 402 199).
Vtípky:
Pan farář se ptá Pepíčka: "Modlíte se před jídlem?" A Pepíček: "No, jen
když máme jíst houby, co nasbíral táta."
Do sakristie přišli mladí rodiče s malým dítětem. „Přišli jsme dát pokřtít
dítě.“ „Jaké mu dáte jméno?“ ptá se kněz. „Neptun,“ odpověděli. Kněz
na ně vyvalil oči: „To nejde. Je to pohanské jméno. Vyberte mu svatého
patrona.“ „Kde ho máme hledat?“ „Otevřete litanie ke všem svatým
a vezměte první, které se vám bude líbit.“ Po krátké poradě se rozhodli:
„Dobře, bude to Kyrie eleison.“
U svatého Matěje říká kostelník: „Tuto sobotu nemusíme uklízet. Zítra
v neděli budeme zpívat: Pozdvihni se duše z prachu, tak ať se má z čeho
zdvíhat!“
Pepíček si hraje s růžencem a babička ho napomíná: „Pepíčku, to
nesmíš, růženec není na hraní. Na každém zrníčku sedí andílek, který
by mohl spadnout.“ Babička odejde, Pepíček z celé síly roztočí růženec:
„Držte se potvůrky, jedeme z kopce!“
Tříletý Pepík se dívá z okna, když najednou (poprvé v životě) uvidí
blesk. "Babííí! Pán Bůh si mě zrovna vyfotil!"

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

