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Krásný prázdninový čas.
Drazí bratři a sestry v Kristu, někteří jste se vrátili z dovolených,
jiní se teprve chystáte nebo si tento časopis přečtete na našich
internetových stránkách někde na chorvatské pláži či v třeboňském
rybníku. Čas dovolených je k tomu, aby si člověk odpočinul nebo dělal
něco jiného, než provozuje během celého roku. Pro nás, pro křesťany,
může čas dovolených posloužit i k tomu, že se podíváme, jak to vypadá
nebo probíhá v kostele někde jinde. O prázdninách někdy můžeme využít
cest i k tomu, abychom navštívili kláštery, modlitebny nebo náboženské
prostory jiných náboženství. O mých nepatrných zkušenostech z Londýna
jsem už psal.
Chtěl bych se dnes podělit s jistou zkušeností, kterou jsem měl
v loňském roce na celosvětovém setkání mládeže v Krakově. V pátek
večer, před vrcholným víkendovým programem, který měl být mimo
město na zelené louce, byli z našeho českého centra vysláni dobrovolníci,
aby zablokovali dostatečný počet míst pro naše české účastníky.
Znamenalo to v praxi, že budou celou noc stát v sektorech v živých
řetězcích a nevpustí nikoho, kdo není Čech. V sobotu, po příchodu
do sektoru, jsem šel na chvíli vystřídat naše “boží bojovníky”, aby si už
mohli odpočinout. První koho jsem odporoučel, byl černoch z nějaké
africké země. “I‘m sorry, this area is only for Czech Republic.” Tento
mladík byl velmi pokorný, hned se omlouval a zamířil někam jinam.
Potom následovaly nějaké mexičanky: “Chicas esta area es solo para
Republica Checa.” (holky, tento prostor je pouze pro Ćeskou republiku)
Viděl jsem, jak to ty holky zarazilo, nicméně se tomu podřídily, otočili
se a mířily od naší pseudo státní hranice pryč. Ale zaslechl jsem, jak jedna
druhé říká: Esos son patriotes los Checos.(To jsou teda patrioti ti Češi.)
Po této zkušenosti jsem tam stál už jen chvilku a objevil se nějaký
polský pořadatel, který nám tuto národní aktivitu ukončil, že se takové
věci nedělají. Byl jsem upřímně rád. Myslím, že tento nápad nebyl vůbec
šťastný a že se na celosvětovém setkání tak jaksi předpokládá, že se mladí

budou mezi sebou různě potkávat a promíchávat a mohou díky tomu více
poznávat rozmanitost naší církve všude po světě. Myslím, že my křesťané
bychom se neměli bát setkávat se s různými lidmi. Měli bychom se učit
sdílet, inspirovat a vydávat svědectví.
Církev se před dvaceti staletími neuzavřela do ghetta,
aby se uchránila před nebezpečím. Naopak křesťané se rozprchli do celého
světa a nesli s sebou Krista. Ani my nejdeme světem sami, nemyslíte?
Pokud jdeme s Kristem, tak se ani my nemusíme ani nemáme bát nebo
stydět. Jsme nositeli velikého bohatství a daru, kterým může být uzdraven
svět.
Přeji Vám všem krásný prázdninový odpočinek.
Padre Pedro
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17. neděle v mezidobí
Mše s nedělní platností
Slavnost Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí
Sv. Pius X.
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Sv. Bartoloměj
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Žalmy:
30.7. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
6.8. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
13.8. Pane, ukaž nám své milosrdenství!
20.8. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
27.8. Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
3.9. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
Myšlenky k evangeliím:
30.8. Prodá všechno, co má, a to pole koupí. (Mt 13, 44-52)
6.8. Ježíšova tvář zazářila jako slunce. (Mt 17, 1-9)
13.8. Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě! (Mt 14, 22-33)
20.8. Ženo, jak veliká je tvá víra! (Mt 15, 21-28)
27.8. Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království. (Mt 16, 13-20)
3.9. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Mt 16, 21-27)
Sbírky: Červenec
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
2.480,6.200,1.600,-

Srpen
20.8. Sbírka na opravy
Jubilea:
V době prázdnin a dovolených v měsíci srpnu,
oslaví p. Suchánková Zdislava a p. Popová Marie
z Jezernice, a také p. Schwarzová Růžena z Loučky své
životní půlkulaté výročí (75,65,75) a manželé Bednářovi
z Loučky si připomenou svůj svatební den před 25 lety.
Všem vyprošujeme hojnost Božího požehnání,
ochranu panny Marie, štěstí, zdraví a dlouhá léta se svými
nejbližšími. Pravicí třesou i ostatní farníci.

Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
1.-15.8.
O. Petr dovolená – ve všední dny mše sv. zrušeny,
nedělní s drobnými změnami.
11.8. Spálov 21:00 Předprogram duchovní obnovy – projekce filmu
„Všechny moje děti“
12.8. Spálov

Letní duchovní obnova na téma „Služba jako dar“.
Vede P. Marián Kuffa poblíž poutního místa Maria
Stein. Začátek v 10 hodin mší svatou.

13.8. Sv. Hostýn Hlavní pouť
13.8. Pod

Večeřadlo – mariánské modlitby – čas bude upřesněn
během nedělních ohlášek.

15.-20.8. Olomouc Celostátní setkání mládeže na téma „Nebojte se!“
20.8.

Jez 15:00

Žehnání opraveného kříže mezi Jezernicí a Loučkou (změna
vyhrazena)

26.8. Sv. Hostýn

Arcidiecézní pouť rodin a dětí na konci prázdnin

3.9.

Při mši svaté budou žehnány aktovky

10.9.

Poděkování za úrodu v našich farnostech
(změněno oproti děkanátnímu kalendáři)

Dovolená otec Petr 1. 8. – 15. 8. 2017 v Portugalsku – zastupuje o.
Pawel Bilinski z Oseka (tel. číslo: 731 62 12 12)
Modlitby matek
Loučka – středa odpoledne

Farní tábor v Prasklicích
Letošní tábor v Prasklicích byl plně obsazen. Účastnilo se ho
29 dětí a 10 vedoucích (někdy i 11, to když nás přijel navštívit otec Petr).
V neděli kmen Navahů při slavnostním ohni propůjčil 5 svých
nejlepších indiánů, kteří se stali náčelníky pěti kmenů – Čejenů, Irokézů,
Siuxů, Čerokiů a Apačů. Následně si každý náčelník určil své bojovníky,
kteří mu měli pomoci na cestě k pokladu. Aby jej našli, měli získávat
jednotlivé díly starobylé mapy, kterou hlídali i ostatní kmeny. Poklad
se hledal proto, že bledé tváře obsazovaly území a my, indiáni, měli jít do
míst, kterým říkali rezervace. Hledání, lovení, tvoření, rychlost, zdatnost,
získávání jednotlivých bobříků, to vše nás přivádělo blíže k pokladu.
Celý tábor provázelo příjemné teplé počasí, žádné nehody, jen
komáři, mouchy a hovada, zkrátka velice dotěrný hmyz.
Moc děkujeme všem, kteří na nás pamatovali a provázeli nás
v modlitbách.
Fotografie je z Poutního místa k Panně Marii v Křébech, kde nám otec Petr sloužil mši svatou.

Táborový kvíz: Kolik je na fotce vedoucích? Najdete je všechny? 
(své odpovědi můžete dodávat členům redakce do příštího vydání
časopisu, kde bude zveřejněna správná odpověď a výherce tohoto kvízu)

Svatí měsíce:
Pocházela z Assisi jako sv. František a rozhodla
se k jeho následování. S ním založila 2. františkánský
řád, zvaný později Klarisky. Po složení slibu
do Františkových rukou se usadila se spolusestrami
u kostelíka sv. Damiána. Tam po 43 let žila v chudobě,
čistotě a poslušnosti. Vedla řádové společenství, které
bylo zprvu nazýváno "Chudé dámy sv. Damiána."
Dvakrát zachránila Assisi před nájezdy Saracénů.
Necelých 30 let byla před svou smrtí nemocná,
převážně upoutaná na lůžko.
Její řád schválil papež Inocenc III. r. 1216.
Papež Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpravách. Klára
si ale nepřestala přát, aby v něm byl zakotven
požadavek absolutní chudoby, který potvrdil až papež
Inocenc IV. r. 1253.
Sv. Klára z Assisi (11.8.)
Atributy: berla (opatská), ciborium, jednorožec, kalich, klaristka,
monstrance.
Patron: Assisi, klarisek, pradlen, pozlacovačů, výšivkářek, sklenářů
a malířů skla, televize; vzývána jako ochránkyně slepých a při horečkách.
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Kláře)
Jako Klára patřila Kristu tím, že se pro něj stravovala v zástupné
lásce za druhé, budu žít opravdovějším životem z víry za ty, kteří nevěří,
klanět se mu za ty, kteří se mu neklaní a milovat ho za ty, kteří ho
nemilují.
Bože, Tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za Tvým
voláním a zamilovala si chudobu; prosíme Tě, pomáhej i nám, abychom
nepřilnuli k věcem pozemským, ale následovali Krista a došli k patření na
Tebe v nebeské slávě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Narodil se v Káni Galilejské a Ježíšem byl
označen jako pravý a bezelstný Izraelita. Stal se
apoštolem a po seslání Ducha svatého hlásal
evangelium na více místech. Posledním byla Arménie,
kde mu byla z těla stažena kůže, načež byl popraven.
Patron: sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, koželuhů,
vazačů knih, řezníků, horníků, pekařů, obuvníků,
obchodníků s olejem, sýrem a solí; Maastrichtu,
Frankfurtu i Plzně; vzýván proti kožním a nervovým
chorobám.
Sv. Bartoloměj (24.8.)

Atributy: hlava, křest, kůže, nůž.

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Bartoloměji)
Bartolomějovo vyznání následovalo po rozhovoru, při němž on
poznal, že Ježíš ho miloval již dávno před tím. Totéž poznání mohu
zakusit při vnitřní modlitbě, kterou ukončím vyznáním jako Bartoloměj.
Budu se však snažit i to, aby Ježíš mohl být spokojen s mým životem,
který má být svědectvím pro druhé.
Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně oddáni Tvému Synu
jako svatý Bartoloměj, a na přímluvu tohoto apoštola dej, ať se Tvá církev
stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy. Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen

Hola, hola,
škola volá!


