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Úvodní slovo:
Drazí bratři a sestry,
bývalý papež Benedikt XVI. v jedné promluvě připomněl zásadní
povahu církve, která se vyjadřuje v trojím úkolu: 1. martyria, což je
hlásání Božího slova, 2. leiturgia, což je slavení svátostí a za 3. diakonia,
což je služba lásky = caritas. Toto jsou tedy tři základní pilíře života
církve. Když bych tyto tři momenty rozložil do celého roku, pak bych
zvěstování Božího slova a svědectví zařadil do liturgického mezidobí,
slavení svátostí bych zařadil do Velikonoc a velikonoční doby, protože
obnovujeme křest a začíná období svateb a dětských křtů, jelikož
se v kostelích už otepluje ☺. Zbývající třetí rozměr života církve, službu
lásky, bych zařadil do období, které právě teď prožíváme, do postní doby.
U té bych se trochu zastavil.
Každá doba, jak to známe, má své důrazy. Postní doba nás vede
k zamýšlení se nad Bohem, který z lásky k nám neváhá vzít na sebe
utrpení, bolest a dokonce i krutou smrt, aby nás lidi vytrhl z moci zlého
ducha a tím nám otevřel cestu k věčnému životu. Jakou podobu by měla
mít má láska v postní době?
Máme krabičky postní almužny, máme lístky, které si neděli
co neděli můžeme vzít a plnit nějaký konkrétní úkol. Já jsem si kromě toho
řekl, že budu poctivě pročítat katolický týdeník, ať jsem v obraze, co se
děje v církvi a ve světě. Několik výtisků mi totiž zůstalo nevybalených
ležet na stole. Během četby jsem vždy fascinován papežem Františkem,
jemuž bývá věnována poslední strana. Ten člověk je blízko lidem a nebojí
se dělat i velice odvážné kroky. Myslím, že nám dává jasný, konkrétní
impuls k následování lásky k lidem i Bohu. Dočetl jsem se, že plánuje
společnou cestu s představeným anglikánské církve do Jižního Súdánu,
aby mohl s trpícími lidmi sdílet jejich bolest a být jim nablízku. Tato země
vůbec nepatří mezi bezpečné země. Můžeme něco z papežova nasazení
napodobit?

Kdysi jsem podporoval akci Likvidace lepry. Cílem této organizace
bylo vytlačit tuto nemoc z povrchu zemského. Na konci minulého století
už se zdálo, že se to podaří. Byl jsem naivní a přestal jsem tuto organizaci
podporovat, protože jsem si myslel, že už to není potřeba. Spletl jsem se.
Kátéčko (katolický týdeník) podalo reportáž o neustále pokračující
epidemii lepry v mnoha zemích světa, dokonce i ve středomoří. Tak
to je další výzva pro mě.
Další akce, kterou řídí pražská arcidiecézní charita je adopce
na dálku. Momentálně se snažím podporovat kluka v Kongu. Vychovává
ho babička. Posílá mi výsledky ve škole a já mám radost, že si udělá
nějakou kvalifikaci. Občas se mu snažím napsat dopis ve francouzštině.
Možná by ho potěšilo, kdybychom mu napsali dopis za celou farnost
a třeba děti mu napsaly něco o sobě a o tom, co se děje u nás ve škole atd.
Tolik moje nabídka na zamyšlení pro tuto postní dobu.
Zakončím ještě citací našeho arcibiskupa Jana, který v roce 2005
vydal útlou brožurku nesoucí název: Jak si představuji farnost dnes.
Je to velice zajímavé čtení. Rozebírá tam různé typy farností a pastorace
v nich. A mimo jiné, tam už velmi vážně konstatuje to, co už jsem
popisoval na začátku tohoto zamyšlení:
„Jaké jsou tedy podstatné znaky farnosti? Ne všechny farnosti mají stejné
podmínky. Mezi našimi farnostmi jsou velké rozdíly. Avšak určité musí
splňovat i ta nejmenší farnost, aby mohla být farností, aby se nemusela
farnost zrušit. Žádné farnosti nesmějí chybět podstatné znaky církve:
liturgie, hlásání, služba lásky – diakonie.“
Přeji nám všem, abychom s Boží pomocí
dokázali využít čas postní doby k růstu
v lásce k Bohu i ke všem lidem.
Vždyť náš Bůh je přece láska.
Padre Pedro

„Vezmi
Vezmi svůj kříž
a následuj mě.“
mě.
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Čas
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8:00
Jezernice
1. neděle postní
9:30
Loučka
(Modlitba za mír Jezernice)
11:00
Podhoří
17:00 Jezernice
1. týden postní
16:30
Loučka
18:00
Podhoří
17:00 Jezernice
8:00
Jezernice
2. neděle postní
9:30
Loučka
(Modlitba za mír Loučka)
11:00
Podhoří
17:00 Jezernice
2. týden postní
14.3. – 18.3. 2017 DOVOLENÁ
8:00
Jezernice
3. neděle postní
9:30
Loučka
(Modlitba za mír Podhoří)
11:00
Podhoří
17:00 Jezernice
Slavnost sv. Josefa
16:30
Loučka
3. týden postní
18:00
Podhoří
17:00 Jezernice
8:00
Jezernice
4. neděle postní
9:30
Loučka
(Modlitba za mír Jezernice)
11:00
Podhoří
17:00 Jezernice
4. týden postní
16:30
Loučka
18:00
Podhoří
17:00 Jezernice
8:00
Jezernice
5. neděle postní
9:30
Loučka
(Modlitba za mír Loučka)
11:00
Podhoří

Žalmy
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
2.4.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Myšlenky k evangeliím
5.3. Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. (Mt 4, 1)
12.3. Ježíšova tvář zazářila jako slunce. (Mt 17, 1 – 9)
19.3. Pramen vody tryskající do života věčného. (Jan 4,5 – 42)
26.3. Šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. (Jan 9, 1 – 41)
2.4. Já jsem vzkříšení a život. (Jan 11, 1 – 45)
Sbírky: Únor
Na
opravy
Jezernice 970,Loučka 3800,Podhoří 1500,-

Farnost

Haléř sv.
Petra
850,2000,1100,-

Všem dárcům upřímné
Pán Bůh zaplať.

Březen
19.3. Sbírka na opravy
26.3. Sbírka na misijní dílo formou misijního HLTEČKU, někde
misijního koláče.
Jubilea
Dva nepostradatelní farníci, Marie Kotačková a Ladislav Haša,
se v měsíci březnu dožívají krásného výročí. Paní Kotačková slaví potřetí
krásných 25 let a Laďa poprvé 20. Oběma přejeme hojnost Božího
požehnání, sílu, zdraví, ochranu Panny Marie a dostatek sil pro činnost
ve svých farnostech.
V neděli 19. 3. při mši svaté, poděkují za 50 let společného života
manželé Adolfína a Adolf Richtrovi z Podhoří. Do dalších společných let
jim celá farnost vyprošuje hojnost Božího požehnání.
Návrhy na logo našich farností
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tvoření návrhu loga pro naše tři
farnosti. Sešlo se 19 návrhů, které ohodnotí pastorační rada dne 10.3.2017.
Výherní logo bude řádně odměněno, ale zkrátka nepřijdou i ostatní
zúčastnění.

Co nás čeká a nemine
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
Od postní doby se začne učit nové ordinárium dle Ebena (č. 504).
Nelekněte se! Bude hůř ☺ Život je změna, Bohu dík. ☺
5.3.
5.3.
6.3.
10.3.
11.3.

Jez, Lou, Pod – Při mši svaté bude udělován popelec.
Lipník n.B. 15:30 – Promítání koledníčkům v KD Echo.
Jez 18:00 – Kafeteze (společenství dospělých).
Jez 18:00 – setkání pastoračních rad na faře.
Pozor! Pozor! Účastníci odměny za službu u oltáře
(ministři) a na kůru (scholastici) se sejdou v 8:00 u fary
v Jezernici. Návrat v nedohlednu. ☺
12.3.
Jez, Lou, Pod – při mši svaté bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Svátost smíření spojená s pomazáním nemocných - v každé farnosti ve
všední dny přede mší svatou v týdnu před udělením svátosti.
13.3.
Pod – Večeřadlo – mariánské modlitby – dopoledne
u Kotačků.
14. – 18.3.
otec Petr má dovolenou – v případě potřeby se obracejte
na P. Pawla Bilinskeho z Oseka (tel. 731 621 212)
19.3.
Jez – po mši svaté krátký průvod k misijnímu kříži
24.3.
Hranice19:00 – studentská mše sv. – Jak dobře prožít půst.
Hostem o. Jiří Pospíšil z Rajnochovic
25.3.
Jez 14:00 – Triangl pořádá křížovou cestu pro cyklisty:
CYKLO CRUX VIA aneb s křížem na kole. S sebou
kolo, helmu a dobrou náladu. Trať cca 10 km.
26.3.
Pod 11:00 – Netradiční dětská mše svatá i pro děti a rodiče
z okolních farností. PS: s sebou sluneční brýle.
24. – 26.3.
Pod – Modlitební triduum matek – začátek v 16:00 ???
31.3.
Zlín – předprogram arcidiecézního setkání mládeže – večer
chval u salesiánů na Jižních svazích, nutno se přihlásit.
1.4.
Zlín 9:30 – 15:30 – arcidiecézní setkání mládeže – bohatý,
pestrý a nadupaný program.
Veškeré informace o arcidiecézním setkání najdete na plakátku
v kostelích.

Křížové cesty v postní době
Jez – pátek před mší svatou
Lou – středa v 16:00, pátek v 15:00
Pod – neděle v 10:30 – vedení dle rozpisu
Světec měsíce
Patron:
řeholních
společností,
manželů a rodin, dětí, dělníků,
řemeslníků,
tesařů,
dřevorubců,
truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků,
vychovatelů; cestujících; vyhnanců;
ochránce při očních chorobách; při
pokušeních; v zoufalých situacích; při
bytové nouzi; patron umírajících a za
dobrou smrt.

Sv. Josef (19.3.)

Atributy: tesařské náčiní, s malým
Ježíškem v náručí a s lilií jako
symbolem čistoty; rozkvetlá hůl, jako
stařec; jak pracuje s Ježíšem v dílně;
u jesliček v Betlémě.

Byl zasnouben Panně Marii, a když porodila Ježíše Krista, kterého počala
z Ducha Svatého, stal se jeho pěstounem. Podle tradice byl tesařem. Potvrzuje to i
evangelium sv. Marka, kde se o Pánu Ježíši píše jako o tesaři, synu Mariinu (6,3).
Jako většina ostatních lidí se musel vyučit doma, tedy u sv. Josefa, tesařského
mistra.
Novější biblické výzkumy zjistily, že právě v té době budovali Římané
poblíž Nazareta město Sephoris a že na něm pracovali muži z celého okolí.
Přitom dělali všechny práce, ještě nebyla taková specializace, proto můžeme říci,
že sv. Josef (i Pán Ježíš do začátku svého kázání) byli stavbaři. A protože si
tenkrát mistr musel sám všechno předem promyslet podle hesla: Dvakrát měř,
jedou řež!, dělal vlastně i práci dnešního inženýra a projektanta.
Papež Pius XII. zavedl v roce 1955 svátek Josefa dělníka na 1. května,
kdy je občanský svátek práce. Tím se sv. Josef stal i patronem dělníků. Sv. Josef
také od roku 1654 patří k patronům země české, přesněji Čech.

Pastýřský list pro první neděli postní
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou
spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás
očekává? Za co máme dělat pokání?
O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše:
tvrzení, že naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní
názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět.
V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla
běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská
morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší
doby něčím šokujícím.
Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili,
že křesťanská morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro
druhého a sebe staví do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, protože jejich
pohled na svět a na sebe sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno
s Kristem. Jejich odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba dokonce
i mučednictví. Z jejich obětí však vyrostla nová Evropa.
Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné
rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství,
nebo se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají
příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize
vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů.
Taková společnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl
dnešnímu světu ukázat cestu?
Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch,
i v manželství, ale vyzval nás, abychom věnovali velkou pozornost manželství
a rodině jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých
manželství, abychom se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky
touto svátostí pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali:
„Nebudeme čekat, až nám dáš právo na manželský život, my si ho vezmeme sami.
Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to zvládneme po svém.“ Nebo prodají svou
víru za peníze, o které by uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale
žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního dne. Ve skutečnosti,
kdo opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten
zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich manželství stávají liturgickou
řečí, stálým prožíváním svátosti. Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry
pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou zkušenost.
Rád bych, aby se tato služba rozšířila do všech farností. Rád bych nabídl rodinné

poradenství a různé kurzy, které pomohou rozvíjet kvalitní manželský život,
a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí pobočka Centra pro
rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich
spolupracovníci.
Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním
pochodu pro rodinu a pro život“ v Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská
konference. Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako
společenství otce a matky v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu
vnímáme jako základní buňku společnosti i církve. Postní doba je příležitostí
k novému začátku. Víme, co se od nás očekává. Víme, že nás křesťany nemohou
nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc ve svátosti
manželství. Poznaný úkol se nám může zdát těžký, ale právě jeho plnění může být
cílem postního snažení.
My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal
bezbranným dítětem a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát
se Božími dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám úžasnou
svobodu a zbavil nás strachu. Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro
druhých a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí jiných. Svou morálku stavíme
na pravidlech Božího království, a i když jsme někdy považováni za blázny,
ukazujeme, že jsme našli samu Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než
zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když
věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili to i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní
svobodu i za tvrdých totalit dvacátého století a pomohli je přemoci.
Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby
a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti.
Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným
znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu
k lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost,
když křesťané budou zdravou solí země a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod
nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství skrývat v soukromí. Křesťané mají
zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat
nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém životě. Dar víry jsme dostali
k tomu, abychom mohli být užiteční. Přijměme tuto nabídku a náš národ bude
požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli kvasem evangelia znovu prokvasit svět
ve všech jeho strukturách. To je náš společný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny
dojdeme k pravé velikonoční radosti.
Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

