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Přátelé,
předně bych chtěl poděkovat všem brigádníkům za veliké množství
odvedené práce na faře v Jezernici. Také děkuji všem za Vaši štědrost
při sbírce na částečné pokrytí nákladů s opravami spojenými. Už v tomto
měsíci říjnu budete moci faru navštívit a podívat se jak se vlastně celé dílo
podařilo.
Měsíc září skončil a my bychom si mohli říct, že je už konečně
klid. No, nebude tomu tak. Čekají nás opět zajímavé události. Na faru jste
zváni na konci měsíce. Setkání pro seniory a také pro ministranty již je
připraveno. Spolčátko pro děti a pro mládež Triangl se zatím chystá.
Rád bych Vás také pozval na akce více děkanátního charakteru a to
jsou: 24. října v 17:00 ekumenická pobožnost v kapli sv. Barbory
v kasárnách bývalé vojenské Akademie v Hranicích, na kterou jste zváni
zástupci pěti církví, které na hranicku působí. Dále pak zvu pastorační
a ekonomické rady na setkání děkanátu, které se uskuteční v pondělí
16. října v 19:00 v Hranicích. Úkolem rad je odpovědět na sedm otázek,
které nám před rokem předložil arcibiskup Jan. Pro připomenutí jsou to
tyto otázky:
1. Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo?
2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
3. Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby
se jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi?
4. Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké?
5. Jak přispívají k životu farnosti různá společenství?
6. Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi či jinými pastoračními projekty.
7. Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních
center?

Děkuji Vám všem za Vaše úsilí o dobrý život našich společenství
a za modlitbu.
Padre Pedro

Rozpis bohoslužeb
Čas
8:00
9:30
11:00

Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Po

15:00

Jezernice

4.10.
5.10.
6.10.
7.10.

St
Čt
Pá
So

8.10.

Ne

9.10.
11.10.
12.10.
13.10.

Po
St
Čt
Pá

15.10.

Ne

16.10.
18.10.
20.10.

Po
St
Pá

22.10.

Ne

23.10.
25.10.
26.10.
27.10.

Po
St
Čt
Pá

29.10.

Ne

16:30
18:00
17:00
7:30
8:00
9:30
11:00
17:00
16:30
18:00
17:00
8:00
9:30
11:00
18:00
16:30
17:00
8:00
9:30
11:00
17:00
16:30
18:00
17:00
8:00
9:30
11:00

Loučka
Podhoří
Jezernice
Loučka
Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Jezernice
Loučka
Podhoří
Podhoří
Loučka
Jezernice
Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Jezernice
Loučka
Podhoří

Datum

Den

1.10.

Ne

2.10.

Bohoslužby
26. neděle v mezidobí
(Adorace Podhoří)
Requiem za Zdislavu
Suchánkovu
Sv. František z Assisi
26. týden v mezidobí
Panna Maria Růžencová
27. neděle v mezidobí
(Adorace Jezernice)
27. týden v mezidobí

28. neděle v mezidobí
(Adorace Loučka)
28. týden v mezidobí
Sv. Lukáš
29. neděle v mezidobí
(Adorace Podhoří)
29. týden v mezidobí

30. neděle v mezidobí
(Adorace Jezernice)

Žalmy:
1.10. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
8.10. Dům Izraelův je vinicí Páně.
15.10. Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
22.10. Vzdejte Hospodinu moc a slávu.
29.10. Miluji tě, Hospodine, má sílo.
Myšlenky k evangeliím:
1.10. Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího
království. (Mt 21, 28-32)
8.10. Vinici pronajme jiným vinařům. (Mt 21,33-43)
15.10. Pozvěte na svatbu, koho najdete. (Mt 22,1-14 )
22.10. Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. (Mt 22,15-21)
29.10. Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
(Mt 22,34-40)
Sbírky: Září
Farnost

Na opravy

1.650,Jezernice
5.300,Loučka
2.500,Podhoří
Říjen
15.10. Sbírka na opravy
22.10. Sbírka na světové misie

Na opravu
jezernické fary
17.000,3.200,12.800,-

Jubilea:
V měsíci říjnu máme hned několik oslavenců.
V Jezernici slaví úctyhodné kulatiny p. Vilímec
a krásné souměrné půlkulatiny p. Libosvárová.
V Loučce se významných kulatin dožívají
p. Konečná a Pavlištíková.
V Podhoří zase tamtamy hlásí půlkulatiny
Markéty Brussové a kulatiny Vojty Pchálka.
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, lásku,
zdraví, štěstí a vyprošujeme hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie.

Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
1.10. Pod 17:00 Posezení s promítáním fotek a povídáním o setkání
mladých v Olomouci a o cyklopouti o. Petra
do Fátimy. Za přízně počasí na výletišti, za nepřízně
v kostele. Srdečně zveme všechny věkové kategorie.
6.10. Hranice 18:00 Mše svatá na zahájení besedy.
19:00 Beseda pro mladé: Láska, plodnost a rodina.
Přednáší MUDr. Maria Fridrichová.
7.10. Lou
7:30 Mše na první sobotu
v měsíci
jako úcta k P. Marii.
7.-8.10.Radíkov

Potáborové setkání dětí.

17:00 Večeřadlo
11:00 Poutní mše svatá.
Adorační den farnosti od 12 do 18, kdy bude
zakončen mší svatou.
Hranice 19:00 Setkání pastoračních rad v koncertním sále ZUŠ.
(Stejně jako posledně  )
Osek 18:00 Růženec podle Guye Gilberta – aneb
přijďte zažít růženec nejen jako
odříkávání zrníček.
Jez
16:00 Spolčátko pro děti.
Lou 9:30 Dětská mše svatá. Tentokrát je vaším úkolem přinést
si vystřižené obrázky o Indii, ať už zvířátek, jídla,
rostlin, …
Jez
18:00 Kafeteze pro dospělé.
Hranice 17:00 Ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory
v hranických kasárnách.
Jez
18:00 Spolčo Triangl.
Posun času
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HURÁ BUDEME SPÁT O HODINU DÉLE.

1.11. Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté.
25.10. – 8.11. – modlitby za zemřelé.

Plnomocné odpustky:
Plnomocné odpustky pro duše v očistci je
možno získat po splnění tří obvyklých
podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;
1. a 2.11. je možno při návštěvě kteréhokoli
kostela či kaple získat plnomocné odpustky.
Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Přelom října a listopadu v našich farnostech:
Protože měsíce říjen a listopad jsou pro naše tři farnosti významné tím,
že slavíme poutní mše k našim patronům a zároveň vzpomínáme na naše
zemřelé, je důležité říci si, co kdy v které farnosti je.

15.10. Pouť ke sv. Havlu
5.11. Pouť ke sv. Karlu Boromejskému
12.11. Pouť ke sv. Martinu

Zpověď spojená s dušičkami – vždy
půl hodiny přede mší svatou
1.11. Pobožnost na hřbitově
1.11. Slavnost všech svatých – mše sv.
2.11. Vzpomínka na zemřelé – mše sv.
5.11. Pobožnost na hřbitově
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Modlitby matek:
Podhoří – pondělí dopoledne u Kotačků nebo u Švarců (č.p. 6)
Loučka – středa odpoledne

Nedělní samolepky pro děti:
Děti během září dostaly deníčky „Ježíš v nedělních evangeliích,“
do kterého již několikátým rokem mohou sbírat samolepky za účast
na bohoslužbě a vymalovávat si je. Tento deníček provází kamarádi Jonáš
a Johanka a jejich příběhy. Pokud v rodině tyto příběhy ještě nemáte,
ozvěte, dodáme je. Mají být pomocníky a určitě z nich vyvstane, proč
danou neděli děti dostaly určitý obrázek.
Ministrantské schůzky:
Úderem měsíce října začíná
velká změna pro ministranty našich
farností. Každý sudý týden se budou
scházet v Jezernici na faře nebo
v kostele na ministrantské schůzce.
Ty budou probíhat v pátky v 18:00.
Pro měsíc říjen je to tedy pátek 6.
a 20.10. Více informací na první
schůzce. Nebojte se přijít, čeká na
Vás i překvapení.
Odpověď na kvízovou otázku ze srpnového časopisu:
Táborový kvíz: Kolik je na fotce vedoucích?
Najdete je všechny? 
Z velkého množství
došlých
odpovědí redakční rada vybrala výherce. Na
plné čáře a správně odpověděla Dana
Hrbáčková
z Loučky.
Výherkyni
gratulujeme a cenu předáme.

Svatí měsíce:

Pocházel z početné rodiny v Itálii. Od r.
1904 byl knězem, v 1. světové válce působil jako
vojenský duchovní. V roce 1922 začal patřit
k římské kurii a od r. 1925 pracoval
v diplomatických službách, působil v Bulharsku,
v Turecku, byl nunciem ve Francii, od r. 1953
kardinálem a benátským patriarchou. O pět let
později byl zvolen papežem a jeho pontifikát trval
pět let. Byl velmi laskavý a mimořádně dobrý.
Přitom podstatně zmírnil sílu a vliv římské kurie.
Byl dokonale sám sebou a plně se podřizoval
Duchu svatému. Jím inspirován začal II. vatikánský
koncil, jehož druhého zasedání se již nedožil.

Sv. Jan XXIII. (11.10.)
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Tomáši)
Mezi Janovy rady můžeme počítat i jeho zásadu, která bývá
opomíjena: "Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost,
jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi Bůh dal život jenom
na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela
pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti,
ani na to, co bylo v minulosti." Touto zásadou se chci dnes řídit i já a dobře
prožívat každý přítomný okamžik.
Všemohoucí, věčný Bože, Tys postavil blahoslaveného Jana XXIII.
do čela své církve, aby jí sloužil slovem i příkladem a zahájil její obnovu
II. vatikánským koncilem; na jeho přímluvu chraň všechny pastýře svého
lidu i společenství věřících svěřené jejich péči a veď je cestou k věčné
spáse. 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
Zajímavost:
Kanonizován byl 27. 4. 2014 společně s Janem Pavlem II., který ho 3. 9.
2000 blahořečil. Jeho tělo bylo v březnu 2001 nalezeno neporušené.

Pocházel
z
polských
Wadovic.
V Krakově jako dělník prožil válku, za které
se připravoval na kněžství. Svůj život přitom
vložil do rukou Ježíši skrze Marii. Jako kněz
a doktor teologie vykonával službu vesnického
kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl
jmenován biskupem a po dalších 20 letech
zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho
pontifikátu je považována nejen evangelizace
s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte
se!", ale také vřelý vztah k mládeži, kterou
naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních
apoštolských cest konaných s Janovou láskou
ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl
na sebe a s odevzdaností Marii se stával
obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.
Sv. Jan Pavel II. (22.10.)
Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Tomáši)
Své rozjímání zaměřím na některé výzvy papeže Jana Pavla II.
nebo na jeho konkrétní životní příklad.
Všemohoucí, věčný Bože, Tys postavil blahoslaveného Jana Pavla II.
do čela své církve, aby jí sloužil slovem i příkladem; na jeho přímluvu
chraň všechny pastýře svého lidu i společenství věřících svěřené jejich péči
a veď je cestou k věčné spáse. 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

