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Úvodní slovo:
Maličké ohlédnutí za Krakówem 2016.
Co jste viděli v televizi nebo slyšeli v rádiu, bylo jistě velmi
povzbudivé. Musím říct, že pobyt v Krakowě byl velmi příjemný. Šli
jsme třeba přes přechod pro chodce a proti nám jdoucí starší paní nás
zdravila: „Cześć wam! Cześć wam!“ A pořád to opakovala,
jak potkávala naše české protijdoucí poutníky. Bylo vidět, že mnoho
poláků je rádo, že tam jsme a demonstrujeme naši víru a příslušnost
k papeži Františkovi. I když je Kraków velkoměsto téměř tak veliké
jako naše Praha, tak lidé mezi sebou komunikovali a zdravili nás nebo
nám odpovídali na pozdrav: Dzień dobry, dobry wieczór. Paní školnice,
které spolu s jednou řeholnicí hlídaly naši školu, byly po počáteční
přísnosti a kontrolách průkazek a správně vyplněných kartiček pro
vstup nakonec velmi milé a komunikativní. V kuchyni zase kuchařky
potěšeny našimi pochvalami dobrého jídla nám nabízely přídavek
a jedna z nich se rozpovídala o své rodině, že se jí právě narodil vnuk
Nikolas a že ho pojede navštívit. V pátek večer, když jsme se vraceli
po křížové cestě z areálu Błonia, kterému většina čechů říkala Boloňa,
jsme se ptali policje kde je nějaká tramvaj a dostali jsme odpověď:
„Teraz jest technologyczna pauza“ a co teď, když nic nejezdí, jak
se dostaneme na druhou stranu města? Byl jsem tam s jednou
slovenskou kamarádkou a ptali jsme se všech lidí kudy dál. Všimli
si nás mladí manželé s malým chlapcem a nabídli se, že nás dovezou
až na naši ulici Klasztorna, která byla vzdálena asi osm kilometrů. Pán
si všiml, že mám na krku kartičku s nápisem „ksiądz“ a jestli bych mu
niebłogoslawil jeho dům. Tak jsem řekl, že nemám problém a už jsme
jeli k nim. Bylo to asi deset kilometrů na sever od Krakowa. Tam jsem
se pomodlil, požehnal a pán nás zase odvezl do našeho českého centra
v cisterciáckém klášteře w Mogile. Lidé v Krakowě byli opravdu velmi
přátelští a rádi, že jsme tam přijeli z celého světa. Byla to demonstrace
víry, lásky a radosti, kterou Bůh klade do našich srdcí.

Poněvadž jsem neměl přístup k internetu, teprve po návratu
domů jsem zjistil, co se stalo ve Francii. Všichni odsoudili barbarský
a zbabělý brutální čin vraždy starého kněze
ze Jacquese Hamela. Papež
František to ostře odsoudil a vyjádřil hluboké rozhořčení
řčení nad vraždou
v kostele. Náš kardinál Dominik Duka rovněžž reagoval na tuto událost
a ujistil všechny o své modlitbě.. Rouenský arcibiskup Dominique
Lebrun v úterý na pohřbu mimo jiné řekl:
Kněz Jacques Hamel se už nemusí obávat Boha. Je před
p
ním
se svými spravedlivými skutky. Jistě,, my nejsme soudci srdce našeho
bratra. Ale tolik svědectví se nemůže
že mýlit. Otec Jacques měl
m prosté
srdce, 58 let kněžství. Pro tebe Jacquesi není vzkříšení
říšení Krista kapitolou
kap
v katechismu, je to skutečnost. … Ano, Kristus je vzkříšen, smrt nemá
poslední slovo. Bratři a sestry, buďme v jednoduchosti a pravdě
pravd sami
před sebou. V našem srdci říkáme
íkáme Ježíši „ano“ nebo „ne“. Ano nebo ne
jeho cestě pravdy a pokoje. Ano nebo ne vítězství
zství lásky nad nenávistí.
nenávistí
Ano nebo ne jeho vzkříšení. … Nejde o to omluvit vrahy, kteří
kte
spolupracují s ďáblem, jde o to potvrdit s Ježíšem, že všichni muži,
všechny ženy, všechny lidské bytosti mohou s milostí proměnit
prom
své srdce.
Vy, kterými zmítá ďábelské násilí, vy, které ďábelské šílenství
žene k zabíjení, dovolte, aby vaše srdce stvořené
řené Bohem pro lásku
získalo převahu; vzpomeňme
me si na naši mámu, která nám dala život.
Proste Boha, aby vás osvobodil z působení ďábla. Prosíme za vás,
prosíme Ježíše, který uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově.“
Bože, děkujeme za tvého syna Jacquesa, utěš
ěš jeho rodinu a dej
vyrůst mezi námi, mezi mladými Světového
tového dne mládeže, nové proroky
tvé lásky! Amen
Padre Pedro Faťa
Fa
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Rozpis bohoslužeb
Farnost
Bohoslužby
Jezernice
Loučka
19. neděle v mezidobí
Podhoří
Jezernice
Sv. Dominik, kněz
Loučka
Sv. Vavřinec
Podhoří
Jezernice
Loučka
20. neděle v mezidobí
Podhoří
Nanebevzetí Panny Marie,
Jezernice
slavnost
Loučka
20. týden v mezidobí
Podhoří
Jezernice
Loučka
21. neděle v mezidobí
Podhoří
Jezernice
Panna Maria, Královna
Loučka
Sv. Bartoloměj
Podhoří
Jezernice
22. neděle v mezidobí
Loučka
(Adorace Podhoří)
Podhoří
Jezernice
Umučení sv. Jana Křtitele
Loučka
22. týden v mezidobí
Podhoří
Jezernice
23. neděle v mezidobí
Loučka
(Adorace Jezernice)
Podhoří

Žalmy:
7.8. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
14.8. Hospodine, na pomoc mi pospěš!
21.8. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
28.8. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
4.9. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení, do pokolení!
Myšlenky k evangeliím:
7.8. I vy buďte připravení. (Lk 12, 40)
14.8. Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení. (Lk 12, 51)
21.8. Přijdou od východu i od západu a zaujmou místo u stolu v Božím
Království. (Lk 13, 29)
28.8. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
(Lk 14,11)
4.9. Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
(Lk 14, 33)
Sbírky:
Červenec
Farnost
Na opravy
Jezernice
1 300,Loučka
2 300,Podhoří
1 400,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Srpen
21.8. Sbírka na opravy
Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
28.8. Při mši svaté se bude žehnat školákům, aktovky s sebou ☺
30.8. Serdečně zveme „náctileté" i starší na "DEN PRO
TEBE" aneb toulky za kulturou od 8 do 16 hodin v Hranicích
na faře. Přineste si s sebou (korálky, obrázky, háčkované
věcičky... cokoliv čemu se věnujete). Oběd zajištěn jen pro
přihlášené. Příspěvek na oběd a materiál – 12O Kč. Závazné
přihlášky do 26.8. na mail: cprhranice@ado.cz
4.9. Budeme slavit dožínkovou mši svatou
V měsíci srpnu proběhne zpevnění zdí v Loučce firmou.
Kontakt na správce a redakci: fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840

Prázdninové okénko:

vého výšlapu na Lysou horu
Celý náš farní tábor dosáhl i vrcholového
1323 m n. m. (viz foto). Rodičům moc děkujeme za projevenou důvěru,
d
když nám svěřovali své děti a Vám všem moc děkujeme,
ěkujeme, že jste nás
zahrnovali do svých modliteb. Děkujeme také tetěě Evě,
Evě že jsme za ní
mohli přijít s jakoukoliv bolístkou a vždy nám poskytla profesionální
pomoc. Velké díky patří také tetě Jaruš, která musela uživit celkem
37 hladových krků. Vařila nám vynikající jídla s možností výběru.
výb
Tety
o nás moc dobře pečovaly a bez jejich péčee by se tábor neobešel. Tábor
mohl být uskutečněn díky Aničce Obořilové,
ilové, která celou akci
zajišťovala společně s partou vedoucích. Všem patří
ří velké díky. Celkem
bylo 28 dětí z toho 14 děvčat a 14 chlapců.
ů. Tábor jsme si všichni
pořádně užili i navzdory mírným deštíkům. Přeji
řeji všem krásné prožití
zbývajících prázdnin.

"Přišli jste ze všech kontinentů a mluvíte různými
znými jazyky. Ale od této
chvíle budeme všichni mluvit jazykem evangelia, to je jazyk lásky.
Je to jazyk bratrství, solidarity a míru." Kardinál Dziwisz
Celý program od 20. 7. 2016, který zahájil Mons. Hrdlička
Hrdlič mší svatou
pro poutníky v Olomoucké katedrále, zažilo téměř 40 mladých
z hranického děkanátu, včetně otce děkana Jiřího.
řího. Na předprogramu
p
jsme byli hosty ve farnosti Jasiona, v opolské diecézi. Z bohatého
programu, který pro nás měli připravený, můžete
ůžete vidět
vidě foto ze dne
milosrdenství, kdy jsme společně s mladými a dobrovolníky tvořili
tvo
dárky pro nemocné. Měli
li jsme možnost (i poté v Krakově) být
na koncertech, společenstvích,
enstvích, mší svatých, poutích, katechezích,…
potkali jsme plno nových kamarádů, přátel,
átel, zažili stísněné
stísn
prostory
v tramvajích, dlouhé
ouhé fronty na jídlo, neúprosná horka,… ale bylo to vše
vyváženo nádherným společenstvím
enstvím a myšlenkami v katechezích
a promluvách. To vše z našich farností zažilo 5 lidí. Anička
Anič a Anežka
Obořilovy s Františkem Pchálkem, kteří jeli s hranickou mládeží,
Zdeňka Pchálková, která jela se Stojanovým gymnáziem Velehrad
a otec Petr, který jel s Orly na kole.
Záznamy lze najít na www.tvnoe.cz
Více zážitků a promítání fotek se bude konat v neděli
ěli 28.8. v 18:00,
na výletišti v Podhoří. Jedinečná příležitost,
íležitost, promítání se už nebude
opakovat.

