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Úvodní slovo:
Drazí bratři a sestry,
v měsíci březnu jsme prožili několik momentů,
ů, které nás provázely
postní dobou: Zahájili jsme plnění úkolů podle lístečků,
č ů, které si m
můžeme
vylosovat v kostele, měli jsme setkání pro dospělé,
ělé, z něhož
ně
se postupně
vyklubalo setkávání pro seniory, druhou neděli
li postní jsme prožívali
s udělováním pomazání nemocných, připomněli
li jsme si zvolení papeže
Františka 13.3. před čtyřmi
mi roky, jedno sobotní odpoledne jsme prožili
nádhernou křížovou cestu pro cyklisty, které se zúčastnilo
častnilo na ttřicet osob
a jednu neděli jsme uspořádali mši svatou pro děti,
ěti, kterých se dostavilo
dost
dvacet, díky vám rodiče a díky vaší obětavosti.
tavosti. Je to málo nebo moc, nevím.
O takové hodnocení nejde.
Myslím, že jde o to, abychom chápali, že církev v našich vesnicích
žije. Jde o to, že můžeme zakoušet radost z Boha, který je uprostřed
uprost
nás. Pán
nám žehná. Vnímám to stále a mám z toho radost, že platí slova Kristova
z Bible: „kde jsou dva nebo tři shromážděni
ni v mém jménu, tam jsem
já uprostřed nich.“ Nezáleží na tom, že je nás málo, ale že jsme se rozhodli žít
podle benediktinského hesla: ora et labora /modli se a pracuj/.
Jsem přesvědčen o tom, že by z nás měll radost i náš biskup i papež
František. A rád bych Vám všem, kteříí se jakýmkoli způ
způsobem podílíte
na tomto našem společném životě církve, poděkoval.
l. Neděláme
Nedě
to pro sebe,
ale hlavně pro ty, kteří přijdou po nás. To, co jim předáváme,
ředáváme, může
m
být
chytlavé křesťanství, které přitahuje
huje a nadchne anebo zahořklé
zaho
a kyselé
seskupení, zahleděné do minulosti a nadávající na přítomnost
řítomnost bez naděje
do budoucnosti. Děkuji ještě jednou všem, kteří
ří to chápete a snažíte
se pro to něco udělat.
Velikonoční svátky se cvalem blíží a to je další důvod
ůvod k radosti. Postní
doba nám má pomoci udělat nějaké kroky, které by nás více osvobodily
z různých druhů otroctví hříchu. Do jaké míry se Kristu a jeho lásce otevřeme,
otev
do takové míry on může vstoupit. Přeji Vám všem i sobě,
ě, abychom se nebáli
Kristu vzkříšenému otevřít dveře dokořán. Učme se opřít
řít o jeho slovo a
důvěřovat za každou cenu a ve všech situacích, že on to s námi myslí nejlíp.
Není lepší cesty v životě, než jít se zmrtvýchvstalým. On dokáže proměnit
prom
i
naše pády na naší životní křížové cestě ve vítězství.
zství. On dokáže proměnit
prom
naši
slabost v sílu. On dokáže proměnit naši smrt v život.
Padre Pedro
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U Hospodina je slitování, hojné u něho
ho je vykoupení.
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!
n
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá
navěky.
30.4. Ukaž mi, Pane, cestu k životu.
7.5. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Myšlenky k evangeliím
2.4. Já jsem vzkříšení a život. (Jan 11, 1 – 45)
9.4. Co mi dáte, když vám ho zradím? (Mt 26)
16.4. Ježíš musel vstát z mrtvých. (J 20 1-9)
23.4. Za týden přišel Ježíš zase. (J 20,19-31)
30.4. Poznali Ježíše pří lámání chleba. (Lk 24 13 25)
7.5. Já jsem dveře k ovcím. (Jan 10,1-10)
Sbírky: Březen
Farnost

Na
opravy

Jezernice 1.180,-

Na misijní dílo
Vyjde v příštím čísle
☺
2.300,2.000,-

Všem dárcům
dárců upřímné
Pán Bůh
ůh zaplať.
zapla

Loučka 5.100,Podhoří 2.200,Duben
9.4. Sbírka na opravy
16.4. Sbírka na kněžský seminář

Statistika nuda je, má však cenné údaje:

Statistika za rok 2016
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Loučka
Podhoří

Jubilea
V měsíci dubnu oslaví manželé Pinčekovi krásných 25 let
společného života. Přejeme jim hodně síly, lásky, tolerance a Božího
požehnání do dalších let.
Návrhy na logo našich farností
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tvoření
ení návrhu loga pro naše tři
farnosti. Výherní logo od Lenky Pchálkové již můžete
ůžete vidět
vid v hlavičce
farního časopisu. ☺
Co nás čeká a nemine
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka,
čka, Pod – Podhoří)
Od postní doby jsme se začali učit
it nové ordinárium dle Ebena (č.
( 504).
Nelekněte se! Pokračujeme.
PS:o velikonočních obřadech
adech budeme zpívat ordinária, dříve
d
známá ☺
Jezernice Loučka Podhoří
Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

V obětním průvodu
přinášeny pokladničky
postní almužny
Obřady zeleného
čtvrtku
Bdění v Getsemanské
zahradě
Křížová cesta
Velkopáteční obřady

Neděle
Zmrtvýchvstání
Páně
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19:30
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-

Při mši sv. žehnání
pokrmů
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11:00

8:00

-

9:00

Bdění u Božího hrobu
Bílá sobota

8:00

-

Každé pondělí Pod dopoledne modlitby matek

7.4. – 8.4.
13.4.
14.4.
15.4.
20.4.
21.4.

23.4.
23.4.
24.4.
26.4.
29.4.

30.4.
6.5.

Jez 18:30 soustředění scholastiků a ministrů na faře ☺
Pod 15:00 Večeřadlo
na velký pátek se začíná modlit novéna k Božímu
milosrdenství společně s Korunkou
Jez 22:30 Spolčo TRIANGL – spacáky s sebou
Jez 19:00 porada na dětskou mši na faře
Jez 18:00 netradiční spolčátko pro děti – popcorn s sebou ☺
a hlavně zveme zájemce na divadelní konkurz –
připravujeme nové divadlo
Neděle Božího milosrdenství – na konci mše svaté budeme
zpívat hymnus Misericordes sicut pater – cvičte si latinu ☺
Po mších svatých se bude hlasovat, kam půjde misijní
sbírka z března
Jez 18:00 – Kafeteze (společenství dospělých)
Jez 18:00 – setkání pastoračních rad
Lipník 8:45- děkanátní ministrantský den – přihlášky
do 16.4. na mail z plakátku, kde je více informací – viz web
farností
Loučka - dětská mše svatá, povinná výbava - malý ručník ☺
Olomouc – diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

Prosím věnujte pozornost tomuto hlášení:
Z důvodů zpovědní služby o. Petra na sv. Hostýně‘bude změna
času mší: 7.5. Pod 11:30, Lou 16:30, Jez 18:00.
Zpovídání před velikonocemi:
3.4. Jez 16:30 přede mší - o. Pawel Bilinski
5.4. Lou 16:30 během mše - o. Pawel Bilinski
12.4. Pod 17:30 přede mší případně po mši - o. Pawel Bilinski
9.4. Lipník 14:00 – 16:00 a Drahotuše 16:30 – 17:50
Hlasování kam poslat misijní sbírku
V neděli 23.4. po mších svatých budeme hlasovat, kam půjde
misijní sbírka z března. Do té doby můžete přemýšlet o následujících
možnostech: likvidace lepry, misijní dílo papeže Františka, podpora výuky
v Africe, podpora nemocnice v Ugandě, adopce na dálku, pomoc
pronásledovaným křesťanům ve světě, případně můžete přijít s novým
návrhem.

Světec měsíce

Sv. Jiří (24.4.)

Patron: rytířských
řských řádů
ř
a skautů,
dále Anglie, Benátek, Německa,
N
Janova, Portugalska, Katalánie,
Řecka
ecka a Ruska. Hlásí se k němu
n
i vojáci, jezdci, zbrojíři,
zbrojí řezníci,
rolníci, horníci, sedláři,
sedlá
kováři,
bednáři,
i,
artisté,
po
pocestní
a chovanci.
Atributy: drak, kolo, korouhev, kůň, rytíř.

Co o něm víme nejpravděpodobnějšího?
jšího? Jeho původ
pů
se klade
do Kappadokie na území dnešního Turecka. Někteří
ě ří se ale domnívají,
že by zemí jeho původu
vodu mohla být Gruzie, jež má spojitost s jeho jménem
Georgius. Matka s Jiřím se přestěhovala
hovala do Palestiny a tam se stal
vojákem. Když začalo pronásledování křesťanů,
ů, rozdal prý své jmění
jm
chudým a pak vystoupil jako neohrožený vyznavačč Kristův
Krist na obranu
křesťanů.. Jazykem bojoval proti starému pohanství a ďábelskému
napadání církve. Odtud jeho symbolické
ké vyobrazení - boj s drakem,
o kterém píše velká většina legend o sv. Jiří. Vítězí
ězí ten, kdo se nevzdává
a neustupuje, když přijdou těžkosti.
O konci jeho života bývá uváděno, že císařř ho chtěl
cht mučením
přimět k modloslužbě a proto mu ve vězení dali nejdříve
říve nohy do klády
a ležícímu na zádech položili na prsa těžký
žký kámen. Pro svou pevnost
v přesvědčení byl Jiří další den mučen kolem s hřeby,
řeby, které otáčením
otá
kola
drásaly jeho tělo.
lo. Pak byl prý hozen do nehašeného vápna a nato bičován.
bi
To vše přivedlo prý k vířee Diokleciánovu manželku Alexandru a Jiřímu
Ji
byla pak useknuta hlava. Zároveň byla sťata i Alexandra.
Pohřben byl v Lyddě a jeho hrob se stal cílem poutníků
poutník a místem
zázračných uzdravení. Již před rokem 337 vznikla při
ři jeho hrobu hřbitovní
h
basilika a uvádí se, že její zbytky jsou ještě vidět.
ět. Nejstarší řecký nápis
o sv. Jiřím je dle archeologů z roku 368.

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Jiří)
Překonávat některé těžkosti někdy vyžaduje odvahu jako
symbolický boj s drakem. Stejně tak vyžaduje někdy odvahu podávat
svědectví o své víře. Pomodlím se desátek za tuto odvahu, a abych byl
vždy připraven ke službě Bohu a bližním.
Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby následoval Tvého Syna v jeho
utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší
slabosti. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Narodila se v Lurdech, kde se jí ve 14 letech,
r. 1858, zjevovala po 18 dnů P. Maria
bez poskvrny počatá, která si Bernardetu zvolila
za tlumočnici výzvy k pokání. Často a ráda
se Bernadeta modlívala sv. růženec a byla
ochotná k splnění jakékoliv Boží vůle. Poprvé
šla k sv. přijímání až v klášteře "Sester Božské
lásky" z Neversu, kde se učila číst a psát. Když
později vstoupila do jejich kongregace, byla již
těžce nemocná, přesto nikdy nežádala o žádný
dispens a ráda zachovávala přísná pravidla. Byla
Sv. Bernadeta (16.4.)
laskavou ošetřovatelkou druhých.
rozjímala o Kristově utrpení. Zemřela ve věku
Patronka: pastýřů a pomocnice
Atributy: růženec, Panna Maria
nemocných.
v lurdské jeskyni.
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Bernadetě)
Potřeba "pokání" nebo-li obrácení světa se nezmenšuje. Za smír
a obrácení se pomodlím velice doporučovaný růženec. Začnu pozorným
znamením kříže, jak ho po vzoru P. Marie dělala Bernadeta.
Bože, Tys povolal svatou Bernadetu Soubirous, aby světu oznámila
Mariino poselství o potřebě pokání; a aby také Tvého Syna následovala
v jeho chudobě a pokoře; pomáhej i nám, abychom dokázali věrně splnit své
životní poslání, k němuž jsi nás povolal. Prosíme o to skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen

Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, všichni vojáci se rozutekli, takže celou tuto událost
mohlo pozorovat jen několik zvířátek. Na obrázku je jich dvanáct. Najdi je a každé z nich
vybarvi.

Když vstal Ježíš z mrtvých, všichni vojáci se rozutekli a v okolí hrobu po nich zbylo jen
deset věcí. Najdeš je? Dokážeš je všechny správně pojmenovat?

