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Drazí bratři a sestry,
dovolím si zde na začátku měsíce února přetlumočit list našeho arcibiskupa Jana,
v němž se objevuje několik výzev:
V minulých letech proběhl v naší arcidiecézi už 19. ročník Tříkrálové
sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Mám radost, že přibývá ochotných
koledníků i štědrých dárců. Proto upřímně děkuji všem, kteří se do tohoto díla
evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet
mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost,
že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha
lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem
dárcům.
Arcibiskup dále připomíná důležité aktuální téma:
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře
kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým
povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
- Aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil
mnoha mladým mužům,
- Aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
- Aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
- Aby rodiče dětem na cestě ke kněžství nebránili, ale podporovali je,
- Aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby
se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat
o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu
služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří
povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani
neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka
formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem
svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu nebo budete letos maturovat,
obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné
informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března
2018. Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan.

Dovětek o. Petra
Drazí přátelé, víme, že za nové kněze je stále třeba se modlit. Nebudou-li
bohoslovci, nebudou ani novokněží. To, že máte momentálně kněze, není
samozřejmost, ale velký dar a nemusí to trvat dlouho a všechno bude jinak. A tak
bych chtěl poděkovat všem z Vás, kteří se účastníte adoračních dnů ve
farnostech. Při adoračních dnech se má na tyto výše uvedené úmysly modlit celá
farnost. Ještě jednou díky za Vaše nasazení v tomto modlitebním úsilí.
Přeji Vám krásný vstup do postní doby.
Padre Pedro
Pastýřský list pro První neděli postní 2018
Drazí bratři a sestry,
Z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i
nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho
vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany.
Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami.
To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za
nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více
rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost
z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty.
V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snažíme se o
kající a dobré skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme ctnosti. Naším
cílem však není dokonalost podle nějakého dokonalého vzoru, nýbrž splnění
toho, co od nás Bůh očekává. Každý jsme jiný a Bůh to ví. On jediný zná naší
osobní cestu. Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká, jsou pro všechny stejné.
Všem dal pravidla svých přikázání, od všech čeká, že budou plnit své povinnosti
jako členové rodiny či církve, povinnosti pracovní či občanské. Každému dal
svědomí, abychom jej poslouchali. Svědomí je přece Boží hlas v srdci člověka.
Také andělu strážnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor dávám. Ano,
andělé jsou Božími posly, kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který pak
působí v duši, když ona říká andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho
působení se i v nás stává Bůh novým způsobem přítomný, když žijeme Boží
slovo. I světci nás učí, že přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého je
nejlepší cestou k našemu posvěcení.
Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE.
O některých věcech víme docela jasně, že je Bůh chce, či nechce. Odmítnout
hřích a plnit povinnosti. Když poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat
s tím, že nám Bůh ukáže další cestu.

Ne každý nápad je od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu použijeme
jednoduchá pravidla: Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch Svatý od nás
nemůže svým vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení
církve či povinnostem našeho povolání. Boží vnuknutí může zpočátku probouzet
strach, ale když ho přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory. Některá
vnuknutí nevyžadují žádné rozvažování, když vedou například k tomu, abychom
věc, která je naší povinností, dělali pečlivě, s dobrým úmyslem, z lásky. Pokud
nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je třeba zvážit, jestli je to rozumné,
jestli to neodporuje naším povinnostem, jestli se nám opravdu zdá, že jde o
Ježíšův hlas, jestli v sobě cítíme pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud jde o věci
závažné, pak je třeba to vidět a vážit s někým jiným, například se zpovědníkem.
Taková porada může nejen chránit před chybou, ale také vést k pokoře a pokoji
duše.
Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech můžeme na duchovní cestě
udělat větší pokrok, než za léta úsilí, které jsme si stanovili sami. Věrnost malým
věcem přitahuje velké. Když si však uvědomíme, že jsme nějaké vnuknutí Ducha
zanedbali, není třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit Pána a prosit o víc
věrnosti. Když se zdá, že jsou před námi těžké věci, na které nemáme dost sil,
řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na to nemám, ale když to
opravdu chceš, dej mi k tomu sílu a já jdu do toho. Když máme mluvit, poprosme
kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha. Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá
moudrost. Když nedokážeme někoho milovat: V této situaci, Pane, neumím
milovat, ale ty to dokážeš. Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Když
přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším odborníkem na nesení kříže, než ty.
Nes ho se mnou.
Abychom lépe vnímali Boží blízkost během dne, je třeba si udělat každý
den chvilku na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do hlubiny svého srdce a
tam se s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, abychom mohli slyšet jeho hlas.
Vychutnat jeho blízkost a přátelství. Najít odvahu lišit se od světa a být v postoji
lásky. Když se někdy zdá, že je Bůh daleko, že ho neslyšíme, ba ani on nás
neslyší, udělejme nezištný dobrý skutek. Protože on je Láska, není možné, aby
nebyl v nás, když milujeme.
Drazí přátelé,
Vstupme do postní doby jako do školy. Udělejme si tentokrát kurz
přátelství s Bohem a nechejme se vést Božím Duchem. Buďme si navzájem
dobrými spolužáky a povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti.
Ručím Vám, že pro všechny, kteří to vezmou vážně, bude tato postní doba
božským dobrodružstvím a skvělou přípravou na Velikonoce, na nový objev
Zmrtvýchvstalého.
K tomu všemu Vám ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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Bohoslužby
5. neděle v mezidobí
(Modlitba za mír Jezernice)
Sv. Agáta
5. týden v mezidobí

6. neděle v mezidobí
(Modlitba za mír Loučka)
6. týden v mezidobí
Popeleční středa

1. neděle postní
(Modlitba za mír Podhoří)
1. týden postní
Svátek Stolce sv. Petra
2. neděle postní
(Modlitba za mír Jezernice)
2. týden postní

3. neděle postní
(Modlitba za mír Loučka)

Žalmy:
4.2. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
11.2. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
18.2. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní
tvou smlouvu.
25.2. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
4.3. Pane, Ty máš slova věčného života.
Myšlenky k evangeliím:
4.2. Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. (Mt 1,29-39)
11.2. Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn. (Mk 1, 40-45)
18.2. Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili. (Mk 1, 12-15)
25.2. To je můj milovaný Syn. (Mk 9, 2-10)
4.3. Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. (Jan 2, 13-25)
Sbírky: Leden
Na opravy
1.800,7.800,1.400,-

Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Únor
18.2. Sbírka na opravy
25.2. Sbírka „Haléř sv. Petra“

Statistiky:

Jezernice
Loučka
Podhoří

Křty

Biřmování

Svatby

1
2
1

0
0
0

0
1
0

Společné
pomazání
nemocných
13
9
16

Výstupy
z církve

Pohřby

0
0
0

4
2
2

Jubilea:
V měsíci únoru máme několik oslavenců. V Jezernici
se požehnaného věku 85ti let dožívá paní Marie Schmidtová
a krásných 30ti let slečna Terezie Hašová. V Podhoří bude
slavit přeborník stolního tenisu pan Adolf Richtr
úctyhodných 75 let. Všem oslavencům do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví, hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie.

Tříkrálová sbírka:
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Tříkrálová sbírka
2018
2017
2016
19.882,- 18.345,- 17.000,16.586,- 15.145,- 11.920,12.613,- 10.963,- 11.412,-

Z celkového výtěžku tříkrálové sbírky pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu,
15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii
sbírky. Více informací naleznete na:
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/
Odměna tříkrálovým koledníkům:
V lednu již proběhlo promítání filmu ZOOTROPOLIS, ale nezoufete,
odměnám není konec. Chystá se ještě plavání dne 24.2. a 10.3. 2018 v 7:30.
Do 8:50 je nutné uvolnit prostory bazénu. Cena vstupného je 10 Kč.
Jsme na internetu a co vy?
Je to déle než rok, co pro naše farnosti fungují internetové stránky. Co tam
naleznete? Na těchto stránkách můžete najít rozpis bohoslužeb v jednotlivých
kostelích, farní časopis vycházející jednou měsíčně. Jsou zde pozvánky
na různé akce, fotky a videa z dění našich farností. Pokud jste zde ještě
nezavítali, zkuste to, možná budete překvapeni.
Odkaz je: www.farnostitriangl.cz
Máte něco na srdci?:
Naše ctěná redakce již třetím rokem připravuje časopis a přes rok se snaží
udržet v chodu internetové stránky, ale stále je co vylepšovat a naše kapacity
jsou omezeny, zvláště nemáme-li žádnou odezvu. Proto bychom uvítali
zpětnou vazbu, nějaké nové nápady ke zlepšení, příspěvky do časopisu, apod.
Poděkování:
Velké díky patří Aničce Obořilové za její výborný ba přímo geniální nápad,
ochotu a obětavost při vytvoření celoročního přehledu pro každou členku
živého růžence. Děkujeme za pomoc, jsme rádi, že tě máme. /Růže ŽR/

Co nás čeká a nemine:
4.2.

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

Po mši svaté bude v jednotlivých farnostech
udělování svatoblažejského požehnání
10.2.
Jez
19:30
Porada Trianglu
12.-18. Okres Přerov
Hurá jarní prázdniny pro děti 
12.2.
Jez
18:00
Kafeteze pro dospělé
13.2.
Pod
16:00
Večeřadlo – mariánské modlitby
15.2.
Jez
19:00
Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci)
16.2. Drahotuše 18:00
Mše svatá, po ní bude následovat večer chval
17.2. Celý Boží den
Odměna pro ministranty a zpěváčky, kteří
sbírají nálepky a aktivně se zúčastňují
ministrantských schůzek a zkoušek scholy, na
kterých se připravují na službu u oltáře
a na kůru a rozvíjejí tak své znalosti.
Rezervujte si prosím celý den!
18.2.
Ve mši svaté bude v jednotlivých farnostech
udělován popelec.
18.2.
Lou
9:30
Dětská mše – přineste si s sebou kámen
do každé kapsy jeden. Ámen. 
25.2. Partutovice 10:00
Výročí misijního kříže, mši svatou bude
celebrovat otec Josef Hrdlička. Poté proběhne
setkání biřmovanců s otcem Hrdličkou, které
biřmoval.
25.2.
Jez
16:00
Setkání pastoračních rad
2.3.
Hranice 19:00
Studentská mše svatá
3.3.
Jez
7:30
Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M.
3.3.
Jez
9:30
Spolčátko pro děti
4.3.
Jez
9-14:00
Adorační den farnosti
10.3. Potštát 8:10 - 15:30 Zahájení modlitbou v kostele Panny Marie.
Startovné je 20 Kč. Hlaste se ministrantům
Pavlovi nebo Laďovi, více informací se dozvíte
u nich.

Křížové cesty v postní době
Jez – pátek před mší svatou
Lou – informace nedodány pravděpodobně dle
místních zvyklostí
Pod – neděle v 10:30
Ministrantské schůzky:
9.2.,23.2. – v 18:30 v Jezernici.
Letní prázdniny se pomaloučku blíží 
Pod záštitou spolku Sarkander pořádáme letní dětský tábor „ O tajemném
poutníkovi“ pro děti od 6 do 15 let. Pojedeme na bývalou faru do Pohoře
u Oder. Termín je od 13 – 21.7. 2018. Cena je 2.300,- Termín přihlašování
je do konce dubna. Samozřejmě čím dřív, tím líp, kapacity jsou omezeny
. Přihlášky a info získáte u Aničky Obořilové (email:
oborilova.a@seznam.cz).
Noví obyvatelé jezernické fary.
Faťa má 3 nové spolubydlící. Jmenují se: Francesco, Klára a ten třetí ještě
nemá jméno. Faťa nestíhal lovit myši a tak si pořídil kočky.
A teď trošku humoru:
Kaplan se dozvěděl, že jeden z ministrantů tahal kočku za ocas tak silně,
že jí ho málem utrhl. V následující hodině probíral trápení zvířat a ptal se
ostatních ministrantů, jaké přikázání jejich kamarád porušil. Jeden se
přihlásil a řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj."

