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Drazí přátelé,
toto nové číslo vychází na první neděli adventní a tak nám nezbývá
než věřit, že už je to tak. Ano, vstoupili jsme do Adventu. Letí to. Za pár
dní se budou radovat hodné děti z návštěvy
štěvy a dárků od sv. Mikuláše
a uběhnou další tři týdny a budeme slavit Vánoce.
Ten čas adventu je pro nás. Dobře víme, že dnes nejčastější
výmluva zní: „nemám čas.“ Proto je tady advent, aby se nemohl nikdo
vymlouvat. Ano, advent je čas pro nás,, abychom se mohli připravit
na oslavu Vánoc. Během Adventu máme několik
lik příležitostí se zastavit
a zkontrolovat podle kompasu evangelia, zda jdeme či nejdeme správným
směrem. Umět se zastavit, je ale opravdu náročné umění a tomu se musíme
během svého života stále učit. Zastavit se můžeme například doma večer
s rodinou u adventního věnce a zazpívat si Ejhle Hospodin přijde a taky
si třeba přečíst texty Božího slova, které se budou číst příští neděli.
Zastavit se a přemýšlet o svém životě, o svých snahách, o svých skutcích,
myšlenkách, touhách, zvycích, postojích. To může být dobrá příležitost
pro duchovní obnovu v našich domech a rodinách.
Připadá-li někomu, že je to pořád stejné,
tejné, pak je třeba říci,
že je tomu tak pouze zdánlivě. Přestože se nám jednotlivá liturgická
období každoročně vracejí, nikdy do nich nevstupujeme úplně
úpln stejní.
Máme více zkušeností, možná starostí, které se mění, stárneme, máme
nějaké zdravotní neduhy, potíže, smutky ze ztráty někoho blízkého nebo
prožíváme samotu. Cokoli žijeme, nás proměňuje a tak i trochu jiným
způsobem nahlížíme na Boží slovo, které se v neděli čte. Jde o to, umět
si biblické poselství promítnout do svého života. Naše náboženství žité
v liturgickém rámci není pořád v kruhu dokola stejné. Spíše
se pohybujeme na spirále, a čím jsme starší, tím bychom měli být ve víře
zkušenější a moudřejší.
Vezměme tedy tento Advent jako výzvu pro nás: abychom
se naučili používat čas, který od Boha dostáváme jako příležitost k růstu
ve víře a lásce. Proto se učme v tomto adventu zastavit.

Jeden Ind přijel na návštěvu za kamarádem do Prahy. Šli po ulici
a Pražák vykřikl: „Zdrháme, jede tramvaj.“ Stihli ji. V tramvaji si onen
Pražák pochvaloval: „Super, získali jsme deset minut.“ A ten Ind se ho
zeptal: „A co teď s těmi deseti minutami budeme dělat?“ Na to ten Pražák
neměl připravenou odpověď.
Jiný příběh zase vypráví o jistém Američanovi, který si v Nepálu
pronajal horské nosiče batožin. Když se už trmáceli dlouhé hodiny
po kopcích, za neustálého popohánění pana bělocha, šerpové se zastavili
a nechtěli jít dál. Američan se zlobil. Ale nemohl s nimi hnout. Šerpové
mu nakonec prozradili, v čem je problém: „Jdeme moc rychle. Teď
musíme čekat, až nás dohoní naše duše.“
Nemyslíte, drazí přátelé, že s námi je tomu podobně? I k tomu
může posloužit letošní advent. Prostě abychom neproběhali svůj život
za věcmi pomíjejícími a někde nám uletěly naše duše. Tak vstupme
do adventu a často se v něm zastavujme, ať nám neutečou skutečnosti
nejpodstatnější. To, že Bůh přichází do tohoto světa. A touží vstoupit
i do mého života.
Padre Pedro
Zamyšlení při svíčkách
S3: Vidíš, jak se vystavuje? Prostě musí být první, jak jinak!
S2: Neboj, třeba další na řadě budeš ty.
S1 : Tak já se tady snažím, dělám atmosféru…A ono je z toho dusno…
S3: Dusno bude, až tě někdo sfoukne!
S1 : Jo, tak to bys chtěla…
S2: Tak se nehádejte. Na každou jednou dojde.
S4: Je to možný? Kam jsem se to zase upíchla. O co vám jde?
S2: Ty mlč! Moc dobře jsem si všimla, jak se lísáš k věnci!
S4: Snažím se zjistit, jaký skutečně je uvnitř.
S3: Jo, prázdná sláma, děvenko…
S2: Ticho! Sirka se blíží! !!!
Tak to vidíte. Už ani na tom adventním věnci není klid a pokoj. Jak
by taky mohl? To je samé závidění, hodnocení, srovnávání, falešné
domněnky…škoda psát. Poněkud nepovedený vstup do nového církevního
roku. Vždyť…
Advent je začátek. Začátek je odhodlání. Něco v sobe hledat?
A nalézt! Naslouchat a vnímat. Pokoj. Radost. Světlo. To, které nám bylo
dáno při krtu. Nezapomněli jsme? Každý můžeme svítit.
Tak ať si každý svícení své cení.
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Bohoslužby
1. neděle adventní
Modlitba za mír Jezernice
Sv. František Xaverský
1. týden adventní
Vigilie Panny Marie
Panna Maria, počatá bez
poskvrny prvotního hříchu
2. neděle adventní
Modlitba za mír Loučka
2. týden adventní
Sv. Lucie
Sv. Jan od Kříže
3. neděle adventní
Modlitba za mír Podhoří
3. týden adventní

4. neděle adventní
Modlitba za mír Jezernice
Otevírání Betléma
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Slavnost Narození Páně
Sv. Štěpán
Sv. Betlémské děti
Svátek sv. rodiny
Modlitba za mír Loučka
Sv. Silvestr
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Sv. Basil Veliký a Řehoř
Naziánský

1. sobota k Panně Marii
Slavnost Zjevení Páně
Modlitba za mír Podhoří

Něco málo k pousmání 
"Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?" "Pokud můžu soudit podle
původu dárků - tak asi z Číny."
"Mami, můžu mít na Vánoce psa?" "Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako
ostatní."
„Máš dneska čas? Můžeš k nám přijít?“ „Proč?“ „Protože dělám betlém
a chybí mi osel.“
„Pepíčku, a pročpak chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?”
„Abych si mohl hrát, když je tatínek doma.“

Žalmy:
2.12.
9.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
Všechny končiny země
mě viděly spásu od našeho Boha.
Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Myšlenky k evangeliím:
2.12.
9.12.
16.12.
23.12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
30.12.

Blíží se vaše vykoupení. (Lk 21,25-28.34-36)
Každý člověk uzří Boží spásu. (Lk 3,1-6)
A co máme dělat my? (Lk 3,10-18)
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? (Lk 1,39-45)
Narození Ježíše Krista, Syna Davidova.(Mt 1, 1 – 25)
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1 – 18)
To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
(Mt 10, 20)
Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.(Lk 2,41-52)

Sbírky:
Listopad
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
28.10.
1.100,101.800,2.860,-

Na opravy
11.11.
3.900,5.800,2.000,-

Na charitu
18.11.
1.500,1.100,1.400,-

Prosinec
9.2. Loučka – mimořádná sbírka na opravy – více v ohláškách
16.12. Sbírka na opravy

Jubilea:
Krásných 90 let oslaví paní Richterová z Jezernice, které přejeme
plnou náruč zdraví, štěstí, Božího požehnání a též vyprošujeme ochranu
Panny Marie.

V Podhoří v tomto zimním měsíci oslaví Martin Volek půl století
a také z řad farního parlamentu ministr práce a sociálních věcí pan Pavel
Rada z Uhřínova oslaví a my snad ochutnáme jeho horskou svěcenou
ku příležitosti √25 ∗ 13=? – je to možné? Oběma tímto vyprošujeme
do dalších let ochranu Panny Marie, hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, stálý optimismus a radost ze života.
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Při mši

5.1. Jez
6.1. Je, Lo, Po

7:30
Při mši

O co půjde

Žehnání adventních věnců.
Kulturní a sociální výbor obce Paršovice ve
spolupráci s ŘKF Paršovice zvou na
Adventní koncert barokní hudby v kostele
sv. Markéty v Paršovicích. Vystoupí žáci
ZUŠ Hranice. Po koncertě zvou na teplý
punč.
Mše v den slavnosti Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu.
Porada Trianglu.
Večeřadlo.
eSGéčko.
Dětská mše svatá.
Kafeteze pro dospělé.
Generální zkouška na otevírání Betléma.
Otevírání Betléma – přijďte se vánočně
naladit a zazpívat si koledy.
Koncert pěveckého sboru Ondráš z Nového
Jičína.
Žehnání rodinám a obnova manželských
slibů.
Mše svatá na první sobotu v měsíci k Panně
Marii.
Slavnost Zjevení Páně – při mších sv.
žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých
předmětů.

Adventní aktivita:
V době adventní nás každoročně provází píseň „Rosu
Rosu dejte, nebesa,
shůry“.. O co vlastně v této písni prosíme? O vláhu pro vyprahlou zemi,
kterou v současnosti naše příroda potřebuje?
je? Lidé od nepaměti věděli,
že voda znamená naději a život. Spasitel znamenal pro židy velkou naději,
proto o něj prosili s velkou vroucností. Starozákonní obraz vyschlé krajiny
a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ
očekával Mesiáše. Slova proroka Izaiáše
iáše o tom, že vyrazí výhonek
z kořene Jesse, ani další starozákonní texty
plné naděje se netýkají jen lidí před mnoha
tisíci lety. Týkají se také nás, protože i náš
život a naše vztahy k druhým lidem jsou
často vyschlé. Spasitel přichází i dnes do
„pustiny“ našeho všedního života. Zkusme
proto během adventu „zavlažovat“ naše
vztahy, pozvat Ježíše Krista, do našich
rodin, do práce nebo do školy. Dovolme
mu, aby naše vztahy proměnil, a tak mezi
námi mohl vyrůst kousek nebe.
Aktivita byla inspirována výše
uvedenou adventní písní. Jejím hlavním
motivem jsou KAPKY – „rosa shůry“
a KOŘEN JESSE s výhonky, který symbolizuje
ymbolizuje naději vrcholící
v příchodu Spasitele. Mohou se do ní zapojit děti i dospělí. Na nástěnce je
jednoduchý motiv, který připomíná pustou krajinu a pařez/kořen. Ten
budeme v době adventní „zavlažovat“. Misku umístíme pod připravenou
p
nástěnku tak, aby to vypadalo, že do ní sahají kořeny pařezu.
Do misky budou děti i dospělí od prvního adventního týdne vkládat
papírové kapky s úkolem a citátem z Bible poté, co si kapky vyzvedli
z košíků a úkol splnili. Každou neděli pak na čtyřech
ech holých výhoncích
vyrostou zelené lístky. Nakonec na Štědrý
drý den vykvete květ – obraz
se symbolem narozeného Ježíše.
Vánoční zpovídání:
16.12. Lipník nad Bečvou od 14:00
17.12. Jezernice v 16:30
19.12. Loučka v 16:00
20.12. Podhoří v 17:30

Vánoční úklid a zdobení kostelů:
Jezernice
Loučka
Podhoří

Ne 23.12.
14:00
Dle místních zvyklostí
So 22.12.
13:00

Žehnání tříkrálových koledníků a samotné koledování:
Žehnání
Koledování

Jezernice
6.1. ve 13:00
6.1. odpoledne

Loučka
1.1. v 9:30
5.1. odpoledne

Podhoří
3.1. v 18:00
5.1. od 9:00

Střípky z pastorační rady – něco málo ke společenskému večeru:
Společný společenský večer našich farností bude. Neváhejte
a rezervujte si v diářích 12.1.2019 od 19:00. Téma je vskutku „královské“,
stejně jako celý večer. Sejdeme se v Kulturním domě v Loučce. Pozvěte
i své dobré známé. Šikovné hospodyňky žádáme, aby připravily něco spíše
slaného do bufetu. Jeho veličenstvo sám král Surio Mario Martinez Juarez
Ferdinando III. vzkazuje, že dary poddaných do královské pokladnice rád
přijme, a na oplátku její veličenstvo, královna Teresia de Moravia von
Jezernitz, některé poddané obdaruje. Pro více informací kontaktujte
královskou kancelář.
Úkol pro farnosti:
Každá farnost vyrobí erb svého "panství". Tyto erby velikosti A2
na tvrdším pergamenu v barevném provedení budou součástí výzdoby
v sále.
Redakce přeje dobrou štědrou noc a stačí jednoho anděla na pomoc:
Píšu ti andílku…
Píšu ti andílku prstem na peřinku,
psaníčko do nebe - chraň tátu, maminku.
Ochraň nás před zlými, před bídou nemocí,
všichni tam nahoře můžou ti pomoci.
V každém z nás kousíček anděla je,
ať nikdy žádné zlo nevyhraje.
Dobrému člověku hodně lásky dávej,
koho mám nejradši, chránit nepřestávej.
Zpíváme v kostele, Vánoce za chvilku.
Jen ať jsou veselé, buď s námi andílku!!!!!!

