Jezernice
Loučka
Podhoří

Farní
časopis

Červen
2018

Kontakt na správce a redakci:
fatau@seznam.cz, tel.: 736 522 840, www.farnostitriangl.cz

Zdravím vás přátelé,
v měsíci červnu nás čeká také spousta pěkných momentů. První
z nich prožíváme právě dnes v Loučce při slavnosti Těla a Krve Páně.
Eucharistie utváří církev a zároveň církev tvoří eucharistii. V Loučce
se opět příští týden sejdeme u Antoníčka, kde si připomeneme život tohoto
inspirativního světce. V sobotu 23. června budou v olomoucké katedrále
vysvěceni dva noví jáhnové: Ondřej z Uherského Brodu a Vojtěch
z Ostrožské Lhoty. U nás další neděli bude v Podhoří udělováno první
svaté přijímání pro pět dětí. A poslední sobotu v červnu budou
v olomoucké katedrále vysvěceni tři novokněží.
Nuže, kostky jsou vrženy. Vyberme si z předložené nabídky to,
co je vám po chuti. Ale přece bych poprosil o jednu speciální záležitost,
kterou píše otec arcibiskup Jan Graubner:
„Rád bych, abyste letos ve farnostech prožili Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako den modliteb věřících za posvěcení
kněží. Přijměte mé krátké pozvání všech věřících k zapojení se. Připravte
liturgický program tohoto dne dle Vašich podmínek opravdu dobře.“
Padre Pedro

Ohlédnutí za tím, co se událo v jezernické farnosti
Naše školka každý rok, i letos po vánocích chodí děkovat Ježíškovi
za dárky do jezernického kostela. A jak jsou tak děti zvídavé a zvědavé,
některé zajímalo, kde jsme a co se v kostele dělá a děje. Tak jsme
se domluvili, že přijdeme i o Velikonocích. V kostele nás čekalo
překvapení. Pan farář dětem přichystal malé představení. Měl připravené
i potřebné rekvizity a poutavým vyprávěním děti vtáhl do děje. Vyprávěl,
jak z malého Ježíška vyrostl dospělák a chtěl, aby se lidi na světě měli
rádi, neprali se a nežalovali. Postupně otec Petr sehrál celý příběh
o poslední večeři, ukřižování a vzkříšení. Vše ohleduplně k dětskému
věku. Děti se zapojovaly a vydrželi skoro celou hodinu sedět a poslouchat.
Jen nás na chvíli vyrušil jeden nezvaný host, který se nepozorovaně vplížil
otevřenými dveřmi do kostela. Byl to farní kocourek Francesco, přece by

si nenechal ujít tolik hlazení a mazlení! Nakonec děti měly za úkol najít
jednu věc, která do kostela nepatří. Hledaly, hledaly, až našly! Pečeného,
sladkého beránka!! Původně pan farář chtěl, ať ho děcka hned sní. Jenže,
to by pak musela nastoupit do kostela mimořádná úklidová četa, a tak jsme
rozhodli, že si ho rozdělíme až ve školce po obědě. Moc se nám to všem
líbilo a tak ještě jednou děkujeme otci Petrovi, za to, že dětem ukázal
i druhou stranu slavení Velikonoc. Myslím si, že na historii a tradice
by se zapomínat nemělo! A ještě dodatek: Na druhý den si děti hrály
na školní zahradě a došlo k nějakému konfliktu mezi dvěma klučinama
a třetí, který byl u toho také, jim povídal: nechte toho, vy jste zapomněli,
že se máme mít rádi!!!!!!!!!!!!
Teta Libosvárová J.
Papež Benedikt XVI. odpovídá dětem na otázky o Eucharistii (převzato z
„pastorace.cz“):
Proč je pro normální život dobré chodit na mši a k přijímání?
Umožňuje to dostat náš život do rovnováhy. Obklopuje nás totiž
spousta věcí. A lidé, kteří nechodí do kostela, nevědí, že je to právě Ježíš,
co jim chybí. Cítí ale, že jim v životě něco chybí.
Jestliže v mém životě není Bůh,
jestliže v mém životě není Ježíš,
chybí mi velmi důležitý přítel,
chybí mi důležitá radost pro život,
chybí mi síla růst po lidské stránce,
chybí mi síla překonat slabosti
a zrát jako lidská bytost.
Výsledky života bez Ježíše a bez sv. přijímání neuvidíme hned. Ale
jak jdou týdny a roky, nepřítomnost Boha, nepřítomnost Ježíše začíná být
citelná. Je to jakási podstatná a zničující neúplnost. Mohl bych povídat
o zemích, kde dlouhá léta panoval ateizmus: jsou tam zničené duše lidí, ale
i zničená země. Z toho můžeme vidět, jak je důležité, a řekl bych
nejpodstatnější, být řízen Ježíšem.
Je to On, kdo nás osvěcuje,
kdo nám nabízí životní doprovázení,
doprovázení, které potřebujeme.
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9. týden v mezidobí
Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
10. neděle v mezidobí
(Modlitba za mír Jezernice)
Sv. Barnabáš
Sv. Antonín Paduánský
10. týden v mezidobí
11. neděle v mezidobí
(Modlitba za mír Loučka)
11. neděle v mezidobí
Sv. Aloiz Gonzaga, řeholník
Narození sv. Jana Křtitele
(Modlitba za mír Podhoří)
12. týden v mezidobí
Sv. Irenej
Sv. Petr a Pavel
13. neděle v mezidobí

Žalmy:
3.6. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
10.6. U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
17.6. Dobré je chválit Hospodina.
24.6. Chválím Tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
1.7. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
Myšlenky k evangeliím:
3.6. To je mé tělo. To je má krev. (Mk 14, 12-16)
10.6. Se satanem je konec. (Mk 3, 20-35)
17.6. Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny. (Mk 4, 26-34)
24.6. Vždyť ruka Páně byla s ním!" Chlapec rostl a jeho duch sílil.
(Lk 1,57-66 )
1.7. Děvče, říkám ti, vstaň! (Mk 5, 21-43)
Sbírky: Květen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na křesťanská
media
1.100,1.000,1.200,-

Na opravy
2.700,2.500,1.600,-

Na církevní
školství
1.000,1.800,1.200,-

Červen:
17.6. Sbírka na opravy

Poděkování podhorským farníkům
Farnost Podhoří poslala začátkem května na Matici Svatohostýnskou
3.500 Kč, na rádio Proglas 1.200 Kč, na televizi NOE 1.380 Kč. Pán Bůh
zaplať všem členům a přátelům, za jejich pěkné příspěvky.
Vaše minystryně životního prostředí p. Maruška.
Jubilea:
V jezernické farnosti oslaví půlkulatiny náš půlnoční trubadúr pan
Roman a další půlkulatiny oslaví jezernický automechanik pan Pavel.
Oběma společně vyprošujeme do dalších let vytrvalý dech, šikovné
ruce a ochranu Panny Marie, hojnost Božího požehnání a pevné zdraví.
Z důvodů GDPR (zákonu o ochraně osobních údajů) se omlouváme, že nezveřejňujeme
celá jména oslavenců. Děkujeme za pochopení.
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Poutní mše svatá u kapličky sv. Antonína
Děkanátní setkání schol
Kafeteze pro dospělé
Večeřadlo – mariánské modlitby
Porada Trianglu
Charita nás zve do Meditační zahrady
k příjemnému posezení. Je připravený bohatý
program.
Dětská mše svatá – přineste si s sebou
květináč se zasazeným semínkem (z dětské
29.4.) a šátek
Spolčo pro eSGéčko (Střední Generaci)
Triduum matek
Liturgie
sv.
Jana
Zlatoústého
v řeckokatolickém ritu v kostele Stětí sv.
Jana Křtitele, poté beseda o starobylém
dědictví křesťanského východu, která bude
na faře
Spolčátko pro děti
Triduum matek
První svaté přijímání
Triduum matek
Spolčo Triangl
Mše na první sobotu v měsíci - úcta k P. M.

Změna adorací před 1. pátkem v měsíci červnu:
Loučka 6.6., Podhoří 7.6., Jezernice 8.6.
Adorace bude zaměřena k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Otec arcibiskup
nás vyzývá, abychom tento den prožili v modlitbě za posvěcení kněží.
Informace pro pastorační rady:
Další setkání pastorační rady bude poslední týden v srpnu.

Ministrantské schůzky:
15.6. a 29.6. (opékačka) – v 18:30 v Jezernici.
Odměna účasti na ministrantských a pěveckých schůzkách:
Dne 21. 7. 2018 se uskuteční Trianglovský gejzír. Ručník s sebou. Bližší
informace Vám podají na schůzce.
Papež Benedikt XVI. odpovídá dětem … (pokračování):
Je v eucharistii přítomný Ježíš? Nevidím ho!
Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které
nevidíme. Např. nevidíme náš rozum, a přesto ho máme. Nevidíme svou
duši, a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, myslíme
a děláme rozhodnutí atd. Ani třeba elektrický proud nevidíme, a přece
vidíme, že působí: tento mikrofon funguje, světla jsou rozsvícená. Ty
úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, nevidíme, ale vidíme
a cítíme jejich důsledky.
Tak je to i se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale
vidíme, že kde Ježíš je, lidi se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmínky
pro pokoj, smíření atd. Čili – nevidíme Pána samého, ale vidíme jeho
působení. Můžeme poznat, že Ježíš je přítomný. Nevynechávejme tedy
příležitost k setkávání s tímto neviditelným, ale mocným Pánem, který
nám pomáhá dobře žít.
Co Ježíš míní tím, když říká: „Já jsem chléb života“?
Nejdříve bychom si asi měli ujasnit, co to znamená chléb. Naše
nynější kuchyně je bohatá na různá jídla; ale v jednodušších podmínkách
je chléb základním zdrojem potravy. Abychom žili, musíme živit své tělo.
Živit musíme ale i svého ducha, duši a svou vůli. Jako lidské bytosti
nemáme přeci jen těla, máme i duše. Jsme myslící bytosti s rozumem a
vůlí. Musíme živit i svého ducha a duši, aby se mohly rozvíjet a opravdu
dosáhnout své plnosti.
Když tedy Ježíš říká: „Já jsem chléb života“, znamená to, že on
sám je ten pokrm, který potřebujeme pro svou duši, pro svoje vnitřní „já“,
protože i duše potřebuje pokrm. Potřebujeme Boží přátelství, které nám
pomůže správně se rozhodovat. Potřebujeme zrát jako lidské bytosti.
Jinými slovy: Ježíš nás živí, aby se z nás stali opravdu zralí lidé a naše
životy byly dobré.
Na závěr zopakuji slova ze začátku každé liturgie: „Pokoj vám“,
to znamená: ať je s vámi radost, a tedy – ať máte dobrý život.

