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Drazí přátelé, milí dobří farníci.
Během několika týdnů budou našimi kostely cestovat knihy, které
nabízím k objednání (třeba jako mikulášské nebo vánoční dárky). Některé
jsou opravdu perlami současné duchovní křesťanské tvorby. Dávám
do tohoto úvodníku malou ukázku k nahlédnutí. Vybral jsem ochutnávku
z knihy rozhovorů s farářem Marianem Kuffou, Bůh za tebe bojuje
do poslední chvíle. Je to z doby jeho dospívání:
„… nakonec jsme jeli na závody do Sovětského svazu. Rusové si
mysleli, že jsme trénovaní gymnasti. My jsme jen zírali, když jsme viděli,
jak skáčou a metají salta. Byli skvěle vycvičení, vůbec jsme na ně neměli.
Byla tam například soutěž v boxu. „Кто пойдёт из Чехословакии?“
„Maroši, půjdeš ty, chodíš přece na karate!“ „Ale to není to stejné…“ „Je
to podobné…,“ přesvědčovali mě. Tlačili mě dopředu, couvl jsem, znovu
mě tlačili… „Dobře, tak já půjdu reprezentovat…“
Uměl jste box?
„Vůbec. Nic jsem neznal, žádná pravidla. Svlékl jsem se do půli
těla, na krku jsem měl na kytarové struně pověšený medailonek Panny
Marie. A takhle jsem tam stál, v komunistickém Rusku. Dívali se na mě,
všichni se na medailonek chodili dívat. „Что зто?“ Dali mi boxerské
rukavice a postavili mě proti Polákovi. Dotlačili mě do ringu, všude byla
spousta lidí. Vzal jsem Pannu Marii, políbil jsem ji a posunul si ji na záda:
„Matko Boží, nebudeš se dívat na to, jak mě složí. To nechci!“
Polák byl cvičený. Věděl jak na to – začal mě bít a mlátit. Z karate
jsem ale znal jednu fintu. Věděl jsem, že jediná moje šance je složit ho
jedinou ranou. Nic jiného bych nezvládl. Zápasníci ví, že když má
protivník ruce vysoko, tak je ve střehu, ale když je spustí, tak je unavený
nebo dělá frajera. Na ten okamžik jsem čekal. Pořád do mě mlátil
a najednou spustil ruce. To jsi mě podcenil, řekl jsem si. Vykročil jsem
dopředu a dal jsem mu K.O. Polák najednou ležel na zemi zalitý krví a už
se nezvedl. Sám jsem byl překvapený, jak se to podařilo.

V tu stejnou chvíli mi ale z krku spadla Panna Marie. Sundal jsem
si rukavice a šel jsem zvednout – ne toho Poláka – ale Pannu Marii.
Doběhl mě ale rozhodčí, já jsem medailonek chytil do pravé ruky, kterou
mi zvedl jako vítězovi nad hlavu. Smál jsem se: „Panna Marie, nejlepší
boxerka!“
Tak to dělá Bůh. Když chce, abys vyhrál, vyhraješ. Když ne, tak
prohraješ.“
Drazí přátelé. Bude-li Pán chtít, vyhrajem. Cosi se můžeme snažit
pro to také dělat. Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Můžeme začít
třeba hned od měsíce října. Proč to nezkusit tak jako Marián Kuffa
s důvěrou v pomoc Panny Marie. Začíná měsíc růžence.
Padre Pedro
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Bohoslužby

26. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Jezernice
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
26. týden v mezidobí
Sv. František z Assisi
Mše svatá – úcta k P. M.
27. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Loučka
27. týden v mezidobí

28. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Podhoří
Sv. Terezie od Ježíše
Sv. Havel
Sv. Ignác z Antiochie
Sv. Lukáš
28. týden v mezidobí
29. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Jezernice
29. týden v mezidobí

30. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Loučka

Žalmy:
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci.
Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme
v tebe.
Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.

Myšlenky k evangeliím:
30.9. Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka,
usekni ji. (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
7.10. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Mk 10, 2-16)
14.10. Prodej všechno, co máš, a následuj mě! (Mk 10, 17-30)
21.10. Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
(Mk 10, 35-45)
28.10. Mistře, ať vidím! (Mk 10, 46-52)
Sbírky:
Září
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
16.9.
3.000,8.200,2.100,-

Říjen
21.10. Sbírka na světové misie
28.10. Sbírka na opravy

Jubilea:
V Jezernici vyzvání, že v měsíci září oslavila potřetí 25 let paní
Květoslava Suchánková a v říjnu se do řad oslavenců přidá paní Jana
Gogolínová, která ji za deset let dožene. V Podhoří bude slavit ministryně
zemědělství, v místních kruzích také pověřená vládou do funkce výběrčí
daní, paní Markéta Rodeová druhou dvacítku.
Všem společně vyprošujeme do dalších let ochranu Panny Marie,
hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, stálý optimismus a radost
ze života.
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(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

O co půjde

Pěší pouť na Svatý Hostýn. Sraz v Drahotuších u
kostela, cestou zastávka u kaple sv. Antonína
v Horních Nětčicích. Mše na Hostýně ve 14:00.
Cesta zpět linkovým autobusem. Srdečně zvou
otec Radek a farníci z Drahotuš.
7:30
Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně Marii.
19:00
eSGéčko.
9:00
Večeřadlo – mariánské modlitby.
15:00
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní
povolání. Doprava bude zajištěna auty, nebojte se
přihlásit a zapište se na připravené formuláře.
18:00 Kafeteze pro dospělé.
11-17:30 Adorační den farnosti, vyvrcholí společnou
adorací od 17:30 a následně mší sv.
19:00
Porada Trianglu.
18:00
Výjimečně mše sv. ve středu.
17:00
Ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory
v kasárnách k příležitosti výročí vzniku republiky.
19:00
Spolčo Trianglu.
Modlitby za zemřelé a získávání plnomocných
odpustků.
Drakiáda pořádaná A.H.A nejen pro mládež.
Dětská mše svatá.
Na tento den připadá 100. výročí vzniku naší
republiky. Vhodné vzpomenout tuto událost
v modlitbách nebo při mši svaté.
6:15

Jez
Jez
Pod
Olomouc

15.10. Jez
16.10. Pod
18.10. Jez
24.10. Pod
25.10. Hranice
25.10. Jez
25.10.8.11.
27.10. Hranice
28.10. Lou,Pod
28.10.

Měsíc říjen je mariánským měsícem, proto se pokusme účastnit se
společných modliteb růžence. Hlavně přede mší svatou.
Výuka náboženství
Se svými vědomostmi se podělí, otec Petr každé pondělí.
Do loučské školy přijede, nebojte se ozvat a své děti poslat.

Ministrantské schůzky:
Ministranti ve výslužbě vzkazují ministrantům ve službě, že
schůzky budou.
Budou bývat v pátek co 14 dní, termín se upřesní. Buďte ve střehu, možná
to bude ve středu. Možná i v úterý, nebuďte z toho v …… Nebo tak okolo.
Bližší info podají ministranti ve výslužbě.
Hodové mše svaté a pobožnosti:
Sv. Havel
Sv. Karel Boromejský
Sv. Martin

14.10. v Podhoří v 11:00
4.11. v Loučce v 9:30 a v Uhřínově v 15:00
11.11. v Jezernici v 8:00

Zpovídání před dušičkami
22.10. od 16:30 v Jezernici
24.10. od 16:00 v Loučce a od 17:30 v Podhoří
Dušičkové pobožnosti a mše:
Pobožnosti na hřbitovech:

понедельник 29.10.
среда 31.10.
четверг 1.11.
пятница 2.11.
суббота 3.11.

Loučka 31.10. v 15:45, pak mše
Jezernice 2.11. po mši
Podhoří 4.11. po mši

Jezernice
Mše nebude
--17:00
17:00
---

Loučka
--Vigilie v 16:30
----7:30

Podhoří
----18:00
18:00 - pobožnost
---

Slavnost Všech svatých (1.11.)
Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to
znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství
s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí
a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel.“ Bible o tom mluví obrazně: život,
světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský
Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy
ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

Památka všech zemřelých (2.11.)
Lidově také označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé,
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou
ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty –
nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.
Odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění,
lze získávat 25.10.-8.11. Podmínkou jsou známé úkony:
 přijetí svátosti smíření
 Eucharistie
 modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná
modlitba)
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro
duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně
a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti
aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá
sebemenší zalíbení v hříchu.
Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním
rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý
odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se
předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden
plnomocný odpustek. Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit
zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek částečný.
Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den
za podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie,
modlitba za papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací:
Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji. Amen.

