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Drazí přátelé,
Moc pěkné slovo na postní dobu napsal P. Bohumír Vitásek. Nejsem
si jist, že se Vám dostane do ruky, tak si ho dovolím přetisknout místo mého
úvodního slova. Je to hluboké…
Nedávno jsem v Olomouci procházel podloubíčkem směrem k teologické
fakultě. Na stěnách bývají všelijaké malby s nápisy. Tentokrát mě zaujala tvář
muže, pod kterou jsem četl nápis: „Kolik času máš?“ Čas je v dnešní době snad
to nejvzácnější, co ve svém životě máme. Často slyšíme: nemám čas, čas jsou
peníze, možná si vzpomenete na písničku: „Čas je běžec dlouhým krokem, nikdy
pokoj nedá si…“ Také lékaři a zdravotní sestry jsou honěni časem nebo spíše
nejrůznějšími administrativními úkony, které jim čas zabírají. Věnovat někomu
čas k rozhovoru, naslouchání, bytí s ním, je velmi důležitý projev přátelství,
lidské blízkosti, která dává takto strávenému času tu největší hodnotu.
Sami však víte velmi dobře, že v nemoci se čas často vleče a nejrůznější
potíže a bolesti dávají jeho plynutí hořkost. Možná ještě větší hořkost vyplývá
z osamělosti. Vzpomínám na jednu starou paní, která při mých návštěvách
na první pátky naříkala a stěžovala si na dceru, jak má pro ni málo času a že je
pořád sama. Jednou jsem se s její dcerou setkal. Svěřila se mi, že každý den hned
z práce běží nakoupit, co maminka potřebuje, hodinu u ní stráví a udělá,
co je potřeba a potom běží domů, kde už ji čekají další povinnosti. Dcera dělá
všechno, co může a mamince je to málo. Rozumíme oběma, viďte. Vím
o někom, kdo má pro každého z nás osobně čas v každém okamžiku našeho
života. Čteme o tom v poslední knize Bible: „Stojím u dveří a klepu.“ Zj 3,20.
Otevřít Ježíšovi své srdce znamená svěřit mu, říct mu vlastními slovy
všechno, co máme na srdci: vděčnost, radosti i bolesti, to, co jsme nikdy nikomu
neřekli a co možná skrýváme i sami před sebou, čemu se vyhýbáme a nechceme
na to myslet. Může to udělat opravdu každý, i když někdo pouze uznává, že „nad
námi asi něco je“. Ano, je. A je to Někdo. „Vylijte mu upřímně své srdce“
a zakusíte jeho blízkost. Obraťte se k Pánu Ježíši. To je vlastní poselství postní
doby. On Vám také bude odpouštět a dá Vám sílu, abyste i Vy dokázali
odpouštět i měnit a napravovat to, co je ve Vašem životě a vztazích pokřivené.
Ujištění a potvrzení, že Vám odpustil, pak dostanete ve svátosti smíření. Když
se pokusíme takto prožít postní dobu, budeme moci hlouběji prožít radostné
Velikonoce a krásné dny.
P. Bohumír Vitásek

Bohoslužby o Velikonocích.
Bratři a sestry, rozhodl jsem se udělat letos radikální změnu
ve slavení Velikonoc. Ty se budou letos slavit pouze na jednom místě.
Spojíme síly a semkneme se dohromady. Dá nám to příležitost učit
se spolupracovat, dělit se o jednotlivé úkoly a komunikovat mezi sebou.
Také pro mě osobně tento způsob přináší velkou úlevu, méně stresu
a roztěkanosti v myšlenkách, co jsem zapomněl, kam mám co položit,
co musím převést na další místo, kolik času mi ještě zbývá na přejezd
do další farnosti atd.
Vy i já jsem přesvědčen, že dozrál čas, abychom se k tomuto
trendu připojili i my. Budeme se každým rokem střídat, podobně jako
se střídáme na oslavách Božího Těla. Letos tedy nebude slavení
velikonočního Tridua v Jezernici ani v Loučce, ale pouze v Podhoří.
To znamená, že až v neděli Zmrtvýchvstání budou bohoslužby ve všech
farnostech tak jako tomu bývá každou neděli.
Děkuji Vám za pochopení a za jakoukoli snahu se zapojit
do liturgie ať už zpěvem, ministrováním, čtením, dopravováním lidí,
kteří nemají automobil, fyzickou pomocí při úklidu a také vlastní
přípravou své duše.
Padre Pedro
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Rozpis bohoslužeb
Farnost
Bohoslužby
Jezernice
3. neděle postní
Loučka
(Modlitba za mír Loučka)
Podhoří
Jezernice
3. týden postní
Loučka
Podhoří
Jezernice
Jezernice
4. neděle postní
Loučka
(Modlitba za mír Podhoří)
Podhoří
Jezernice
4. týden postní
Loučka
Podhoří
Jezernice
Jezernice
5. neděle postní
Loučka
(Modlitba za mír Jezernice)
Podhoří
Jezernice
Slavnost sv. Josefa
Loučka
5. týden postní
Podhoří
Jezernice
Jezernice
Květná neděle
Loučka
(Modlitba za mír Loučka)
Podhoří
Jezernice
Svatý týden
Loučka
Podhoří
Zelený čtvrtek
Podhoří
Velký pátek
Podhoří
Bílá sobota
Jezernice
Zmrtvýchvstání Páně
Loučka
(Modlitba za mír Podhoří)
Podhoří
Jezernice
Velikonoční pondělí
Loučka

Žalmy:
4.3. Pane, Ty máš slova věčného života.
11.3. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
18.3. Stvoř mi čisté srdce Bože!
25.3. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.
1.4. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

Myšlenky k evangeliím:
4.3. Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. (Jan 2, 13-25)
11.3. Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen. (Jan 3, 14-21)
18.3. Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek.
(Jan 12, 20-33)

25.3. Hledali příležitost, jak by se lstí zmocnili Ježíše a jak by ho připravili
o život. (Mk 14, 1-15, 47)
1.4. Ježíš musel vstát z mrtvých. (Jan 20, 1-9)
Sbírky: Únor
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
1.200,5.600,2.200,-

Haléř sv. Petra
700,2.300,1.200,-

Březen
18.3. Sbírka na adopci (misijní hlt/misijní koláč)
25.3. Sbírka na opravy
1.4. Sbírka na kněžský seminář

Jubilea:
Naši promovaní inženýři v ministrantském důchodu
Jakub Libosvár a Aleš Rode si stejným dílem rozdělí 70
let. Chlapcům děkujeme za léta strávená u oltáře.
Paní Marii Švarcové, která si k nim přičte ještě 10 let,
děkujeme za dlouholetou starost o kostel a vedení modlitby
svatého růžence.
Všem společně vyprošujeme do dalších let ochranu Panny Marie, hojnost
Božího požehnání.

Jak hodnotí děti výlet za odměnu? Zde nabízíme jejich odpovědi
Za výlet nám vybrali Pevnost poznání v Olomouci. Hodně moc se mi líbilo 2. patro
kde byli hlavolami girosku toje konstrukce která se točí, také se mi líbyla. Ve 3. patře
byla laboratoř ve které sis mohl vypálit obrázek nebo kytku z papíru na špejli.
Omlouvám se za pravopis a pravopisné chybi.“
XXX
„V sobotu jsme byli v pevnosti. V pevnosti byli tři patra. V prvním patře jsme se
koukali na 3D tiskárnu, mohl ses tam podívat do mikroskopu a vidět různé brouky.
Na druhé straně jsme si skusili giroskop a kuličkovou dráhu. Mohl ses podívat do
mozku a oka. Třetí patro bylo celkově o vesmíru. Mohl ses skusid zvážit kolik bys
třeba vážil na slunci na druhé straně jsme si vyrobili květiny všem se tam moc
líbylo.“

XXX

„V sobotu sme byli v centru vědy. V prvním patře bylo hodně věcí o lidském těle.
V druhém patře bylo hodně věcí o přírodě. Ve třetím patře v prvních dveří bylo
hodně věcí o vesmíru a technologií. Pak sme se hodně zdrželi v laboratoři, protože
jsme dělali hodně kitek.“ X X X 
„Na odměnovém výletu za zpěv v podhorském kostele jse mi líbilo spoustu věcí.
V prvním patře měli úžasnou výstavu lega a elektrické koule uvnitr kterých je blesk
následující vaši ruku. Ve druhém patře měli úžasné nápoje lásky z egzotického
koření, třidé tiskárny, videohra, giroskop a bláznivé hlavolamy. Ve třetím patře jsem
nic neviděl dokud jsem si vlastní silou neudělal světlo, zjistil jsem kolik bych vážil na
měsíci a ostatních planetách sluneční soustavy, navštívil jsem odpočinkovou místnost
a zatím co si ostatní vyráběli papírové růže já trávil čas rozmluvou s vedoucími.“

XXX
„Na výletě za odměnu se mi líbila odpočinková místnost, potom giroskop
a laboratoř. Ještě se mi líbily elektrické koule a ve třetím patře byl skvělý vesmír.
Výlet se mi líbil, vedoucí jsou šikovní, těším se na další spolupráci.“
XXX
„Bylo To krásné dopoledne nejen pro děti, ale pro dospělé. Všichni si to užili plnými
doušky. Dozvěděli jsme se množství informací o larvách, kuklách, broucích,
housenkách, motýlech, ekosystémech, rostlinách, napsali jsme si přírodov. písemku,
dostali jsme kafe se zázvorem, luštili jsme hlavolamy, vysílali morseovku, prolezli
sme lidským mozkem, děti žraly extravagantní centrifugu, tam já bych nevlezl. A
k tomu měli dole v bufetu prvotřídní zelňačku za rozumnou cenu. Prostě podařený
výlet. Až zas farář něco podnikne, určitě pojedu.“  malý Péťa (Padre Pedro)

Co nás čeká a nemine:
(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)
4.3.
Jez
9-14:00
Adorační den farnosti
5.3.
Jez
18:00
Kafeteze pro dospělé
10.3. Hranice
7:30
Odměna pro třikrálové koledníky na plovárně
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.
12.3.
Jez
18:00
Porada Trianglu
13.3.
Pod
17:00
Večeřadlo – mariánské modlitby
15.3.
Jez
19:00
Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci)
17.3. Hranice
9:00
Duchovní obnova na téma: Žít ze svátostí.
Přednášejícím bude otec Vratislav Kozub.
Přednáška bude probíhat ve stacionáři Archa
(bývalá Karnola, naproti autoškoly Cahlík)
17.3.
9:30
CYKLOCRUXVIA aneb křížová cesta na kole.
Začínat budeme v Loučce u kaple sv. Antonína.
18.3.
Při mši svaté bude udělováno pomazání
nemocných.
18.3.
Po mši svaté bude ve farnostech probíhat misijní
hlt/misijní koláček. Vybrané peníze budou
zaslány na projekt adopce na dálku. Kde
podpoříme studium Manikanthy v Indii.
23.3.-25.3. Pod 17:00
Modlitební triduum matek
24.3. Lipník n/B 8:30
Děkanátní setkání mládeže – mši svatou
celebruje otec arcibiskup Graubner. Dále nás na
programu čekají přednášky, výborný oběd
a detektivní hra.
25.3. Pod
11:00
Dětská mše svatá – vezměte si s sebou ratolest –
větévka kočiček.
30.3.
Začíná
se
modlit
novéna
k Božímu
milosrdenství.
Kasičky postní almužny budou přinášeny v obětním průvodu až 2. neděli
velikonoční (8.4.2018).

Křížové cesty v postní době a na Velký pátek
Jezernice
Loučka
Podhoří

Postní doba
pátek 16:30
středa 15:45
pátek 15:00
neděle 10:30

Velký pátek
15:00
15:00
14:00

Zpovídání:
Jezernice – pondělí 19.3. v 16:30
Loučka – středa 21.3. v 16:00
Podhoří - čtvrtek 22.3. v 17:30
Pomazání nemocných
Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou
stářím značně oslabeny nebo když je člověk před operací. Svátost nemocných
může člověk přijímat opakovaně a má jí předcházet svátost smíření (zpověď).
Zelený čtvrtek
Po mši svaté je věřícím doporučeno setrvat společně s učedníky ve chvílích
modlitby s Pánem v Getsemanské zahradě. Tento čas prožijeme společnou
adorací.
Velký pátek
Na Velký pátek je půst od masa a půst újmy (to znamená nejíst maso
a moci se dosyta najíst pouze jednou za den). Postit se mají věřící ve věku 14
– 60 let. Věřící mimo toto věkové rozmezí postem vázáni nejsou, ale
je vhodné se tohoto půstu aktivně zúčastnit (odříct si něco). Od půstu může
být věřící dispensován (zproštěn) ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
Po velkopátečních obřadech zahájíme bdění u Božího hrobu, kde
je vhodné prožít chvíli ve ztišení v modlitbě. Zapojit se můžete
až do sobotního poledne.
Na velký pátek po obřadech se začíná modlit novéna k Božímu
milosrdenství.

Ministrantské schůzky:
9.3.,23.3., 6.4. – 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. Tábor byl během 4 dnů plný, ale, pro zájemce, kteří se
z kapacitních důvodů na tábor nedostali, ať nezoufají, připravujeme pro ně
prodloužený víkend.

