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Drazí přátelé,
v těchto dnech můžeme prožívat velmi intenzivně modlitební
semknutí za naše zemřelé. O podrobnostech k získávání plnomocných
odpustků pro duše v očistci pojednává jiný odstavec tohoto čísla. Každý
z nás má někoho, kdo už přešel na věčnost a tak můžeme všichni zakoušet
podobný pocit, když se modlíme za naše drahé. Nemá to však být jakýmsi
depresivním časem stráveným na hřbitově nad hroby našich zemřelých.
Má to být naopak velký čas naděje a povzbuzení ve víře, že Kristus, který
jako první vstal z hrobu, si povolal k sobě do věčnosti naše bratry a sestry,
aby mohli vstoupit do plnosti krásy a lásky nekonečného Boha. Smrt nemá
poslední slovo. Poslední slovo má Kristus. Protože však předpokládáme,
že ne všichni lidé odešli dobře připraveni na setkání s Kristem (a tento
předpoklad občas připomínají Kristova podobenství) modlíme se za duše
v očistci. A je v tom opět velká naděje. Nepromarněme tento rok novou
šanci být prospěšní pro tyto duše, které potřebují naši pomoc.
Měsíc listopad nám přinese ještě další nabídky, kterých můžeme
využít. Vyberte si a přijďte zakusit jak chutná společenství. Na radách
minulý měsíc, které proběhly v Hranicích, se hodně diskutovalo a myslím,
že se tentokrát nikdo nenudil. Zaznívaly různé pohledy na problém či
otázku jak být přitažlivější pro lidi, kteří do kostela nechodí, aby se k nám
nebáli přiblížit. Jedním postřehem bych to shrnul. Můžeme dělat spoustu
věcí, ale pokud nám chybí láska, tak se snažíme marně. Proto Vás i sebe
vyzývám ke snaze o otevřenější srdce vůči lidem. Kdo jiný než my
křesťané by s tím měl začít? Nadávat a kritizovat není konstruktivní cesta
hlásání evangelia.
Přeji Vám krásný požehnaný čas.
Padre Pedro
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Žalmy:
29.10. Miluji tě, Hospodine, má sílo.
5.11. Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
12.11. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
19.11. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
26.11. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
3.12. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
Myšlenky k evangeliím:
29.10. Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
(Mt 22,34-40)
5.11. Mluví, ale nejednají. (Mt 23,1-12)
12.11. Ženich je tady! Jděte mu naproti! (Mt 25,1-13)
19.11. Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.
(Mt 25,14-30)
26.11. Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
(Mt 25,31-46)
3.12. Bděte: nevíte, kdy při jde pán domu. (Mk 13, 33-37)
Sbírky: Říjen
Farnost

Na opravy

1.240,Jezernice
5.200,Loučka
2.700,Podhoří
Listopad
12.11. Sbírka na charitu
19.11. Sbírka na opravy

Na světové
misie
1.100,2.200,1.600,-

Jubilea:
Měsíc listopad sice přináší mlhy, dříve tmu
a sychravé počasí, přesto však máme důvod k radostem.
V Jezernici bude slavit paní Jančová krásné kulatiny
a v Podhoří půlkulatiny paní Adolfína Richtrová. Oběma
dámám vyprošujeme hojnost Božího požehnání, mnoho
štěstí, zdraví, rodinné pohody a ochranu Panny Marie.

Co nás čeká a nemine:
29.10.
Posun času

(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

SNAD JSTE SE VŠICHNI VYSPALI DO RŮŽOVA .

25.10. – 8.11. – modlitby za zemřelé.
1.11. Doporučený svátek – věřícím se doporučuje
účast na mši svaté.
4.11. Pod
7:30 Mše na první sobotu v měsíci jako úcta k P. Marii.
4.11. Hranice 15:00 Drakiáda u kostelíčka a následně průvod se svíčkami
na hřbitov – srdečně zvou Animátoři.
4.11. Uhřínov 15:00 Pobožnost k patronu
5.11. Lou 9:30 Poutní mše svatá se svěcením hasičského praporu.
12.11. Jez
8:00 Poutní mše svatá.
13.11. Pod 9:30 Večeřadlo – v 8:30 bude modlení matek a poté bude
mariánské modlení.
13.11. Jez
18:15 Porada TRIANGLU.
16.11. Jez
19:00 Spolčo Triangl.
18.11. Lou 9:30 Spolčátko pro děti.
19.11.
Při mších svatých proběhnou volby do pastoračních
a ekonomických rad.
20.11. Jez
18:00 Kafeteze pro dospělé.
26.11. Pod 11:00 Dětská mše svatá. Vaším úkolem je přinést asi
1 metr dlouhý provázek.
27.11. Jez
18:00 Novinka!!! Spolčo pro eSGéčko. (Střední Generaci)
1.12. Lipník
Farní ples v KD Echo.
3.12.
Žehnání adventních věnců.

Ministrantské schůzky:
3.11., 17.11., 1.12. – zase v 18:00 v Jezernici.

Modlitby matek:
Podhoří – pondělí dopoledne u Kotačků nebo u Švarců (č.p. 6)
Loučka – středa odpoledne

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.

4.11. Pouť ke sv. Karlu Boromejskému
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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První sobota v měsíci: (z úcty k Panně Marii)
Žádá se svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a 15 minut
duchovní četby o jednom tajemství růžence. Jde o 1. soboty v měsíci a ne
vždy po prvním pátku.
Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy a
všem ze srdce žehnám.
Váš arcibiskup Jan (redakčně zkráceno)
V našich farnostech se tyto sobotní mše budou střídat každý měsíc
v jiné farnosti.

Svatí měsíce:
Žila pravděpodobně ve třetím století
v Římě. Podle tradovaného podání se zasvětila
Kristu, ale rodiče se pak rozhodli provdat ji
za Valeriána, který byl pohanem. Přičiněním
Cecilie však souhlasil, že s ní bude žít bez
porušení jejího panenství, a přijal víru, pro
kterou položil život. Mučednickou smrtí
zemřela i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde
stával její dům, byla postavena bazilika
nesoucí její jméno (zařazené i do mešního
kánonu) a r. 821 byly do ní ostatky sv. Cecílie
přeneseny z Kalistových katakomb. V 16.
století se zjistilo, že její tělo zůstalo zachovalé.

Sv. Cecílie (22.11.)

Patron: hudby, hudebníků a zpěváků

Atributy: věnec z lilií (příp. i z růží), meč či sekera, palma, varhany či
jiné hudební nástroje

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Cecílii)
Zamyslím se nad tím, co vše může znamenat smrt a podle toho
se rozhodnu, jakým způsobem budu žít dál.
Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté Cecílie nás
naplň radostí, abychom Ti z celého srdce zpívali chvály. Prosíme o to
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než
poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem Jana
Křtitele. Po dobu Ježíšova veřejného
působení byl v jeho blízkosti a evangelia
o něm hovoří na mnoha místech (viz další
text). Podle tradice šířil evangelium zejména
na Východě a zemřel v Patrasu v Achaji
(dnešním Řecku), kde byl kolem roku 60
přivázán na kříž ve tvaru písmene X.
Sv. Ondřej (30.11.)

Patron: Rumunska, Ruska, Řecka, Skotska, Sicílie; Neapole, Ravenny,
Brescie, Amalfi, Mantovy, Bordeaux, Brugg a zejména Patrasu; rybářů
a obchodníků s rybami; je vzýván proti dně, křečím a růži i za dobrý
sňatek

Atributy: kříž ve tvaru písmene X, provaz, síť

Předsevzetí, modlitba: (ke sv. Ondřeji)
Půjdu za Ježíšem se vším, co mám na srdci a případná utrpení
budu přijímat jako část Kristova kříže, podle výše uvedeného
doporučení.
Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje
za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem Tvé církve; na jeho
přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. 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

V tomto měsíci slavíme Slavnost všech svatých, tedy modlíme se
k lidem, kteří jsou už u Pána Boha v nebi. Několik takových lidí máme na
obrázcích. Poznáš, jak se jmenují?
U každého obrázku je písmenko. Když písmenka seřadíš podle
pořadí jmen dole, dozvíš se, co chybí v následující větě:
Svatí jsou lidé, kteří pomáhali při budování …………………………….
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1. sv. Jan Nepomucký
2. sv. Pavel
3. sv. Petr
4. ???
5. sv. Jan Bosko
6. Sv. Anežka
7. sv. Martin
8. sv. Jiří
9. ???
10. sv. Dominik Savio
11. sv. František
12. ???
13. sv. pater Pio
14. sv. Terezie
15. sv. Cyril a Metoděj
16. ???

