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Drazí přátelé Krista,
je před námi nádherná, i když poněkud vážná doba postní. Mám ji
rád, protože po juchání a jásání na oslavách nového roku, po oslavách
narozenin a svátků a na plesích zase přináší změnu do mého praktickoliturgického života. Budeme zpívat jiné písně v jiných tóninách
z kancionálu a dalších zpěvníků, budeme se snažit zaměřovat na pokání
a odříkání, abychom se mohli „propostit“ až zase do veliké radosti oslav
Kristova zmrtvýchvstání.
Člověk se snaží. Snažíme se vždycky o něco, a tak to je správně.
Prostě, aby tady ve světě za námi něco zůstalo. A pokud možno, abychom
se za to nemuseli stydět, když se ohlédneme zpět a bilancujeme svůj život.
Prý jeden velmi slavný hudební skladatel doby dávno minulé také
bilancoval a byl smutný, že sice udělal radost mnoha lidem svou tvorbou,
ale velmi ho trápilo, že nikdy nesložil žádnou hudbu s náboženským
motivem. Na sklonku života, když ochabovaly síly a odcházela i múza, tak
už to prostě nešlo dohonit. Co by za to dal, kdyby se mohl vrátit o pár
desítek let zpět.
Postní doba nám přináší nové pohledy na svůj život a příležitosti
ke konání dobrých věcí pro sebe, bližního svého a zároveň taky pro Boha.
Jistě znáte lidi, kteří třeba až ve stáří nebo v pozdějším věku uvěřili více
v Boha a církev a rozhodli se udělat něco velikého jako svůj dar pro Boha
– a taky lidi. Třeba namalovali nějaký obraz s náboženskou tematikou,
nebo vytvořili nějaké umělecké dílo jako třeba nový svatostánek nebo
nějaké stavební doplňky ke kostelu. A takové lidí, třeba i naše současníky,
můžeme potkávat stále. Je to svědectví o tom, že člověk se cítí Bohu
zavázán a jako projev díků a vděčnosti chce něco dobrého udělat,
a za sebou pro Boha a pro lidi zanechat.
Právě minulý týden mi volal jeden starý pán z východních Čech
a nabízel mi jakousi bibli. Pomyslel jsem si sám pro sebe, co to zase bude.
Ale i tak jsem podlehl a jednu jeho bibli jsem si nechal poslat. Přátelé,

když jsem tento týden rozbalil balík a začal prolistovávat onu bibli, tak
jsem otevřel ústa svá a sedl si na … svou. Tento starý šestaosmdesátiletý
pán přebásnil celý Nový zákon. To jsem ještě neviděl. Asi jsem toho ještě
moc neviděl. Pan František Káva po svém obrácení v pozdějším věku
začal pracovat na tomto uměleckém díle, pravděpodobně jako projev své
vděčnosti Bohu za víru a z velké úcty k Božímu slovu. A své umělecké
nadání k veršování zúročil v tomto nábožensko-uměleckém počinu. Pošlu
mu samozřejmě peníze s děkovným dopisem … a kávu.
Bratři a sestry, postní doba může být také pro nás podobnou
příležitostí udělat něco dobrého pro Boha, pro lidi a pro sebe. Půjdeme-li
postupně postními týdny, třeba dostaneme nějaký nápad, který bychom
mohli podle svých schopností a nadání zrealizovat.
Ať nám všem v této postní době žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn
i Duch Svatý.
Padre Pedro
Popeleční středa
Tento den je dnem přísného postu (jen jednou za den se najíst
do syta a mít půst od masa. Osvobozeny jsou osoby se zdravotními
potížemi).
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným
se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám
připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará formule
při udělování popelce. V postní době máme usilovat o vnitřní obrácení.
Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených „kočiček“
posvěcených na květnou
neděli.
Všechny pátky jsou
dny pokání (pokud na ně
nepřipadá slavnost), proto
obzvláště v postní době
bychom měli pamatovat na
půst od masa (drahých a
nadbytečných jídel), konat
jiný kající skutek nebo
modlitbu.
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Bohoslužby
8. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Loučka
8. týden v mezidobí
Popeleční středa

1. neděle postní
Modlitba za mír není
(spojeno v pátek 8.3.)
1. týden postní

2. neděle postní
Modlitba za mír Jezernice
Vigilie slavnosti sv. Josefa
2. týden postní

3. neděle postní
Modlitba za mír Loučka
Slavnost Zvěstování Páně
3. týden postní

Modlitba za mír
4. neděle postní

Žalmy:
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

Dobré je chválit Hospodina.
Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Myšlenky k evangeliím:
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

Ústa mluví to, čím přetéká srdce. (Lk 6,39-45)
Duch ho vodil poušti a ďábel ho pokoušel. (Lk 4,1-13)
Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil. (Lk 9,28-36)
Když se neobrátíte, všichni zahynete. (Lk 13,1-9)
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije. (Lk 15,1-3)

Sbírky:
Únor
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na
opravy
17.2.
1.900,17.800,2.800,-

Haléř
sv. Petra
24.2.
1.000,2.400,1.100,-

Březen
17.3. Sbírka na opravy
31.3. Sbírka na adopci
(Misijní hlt/misijní koláč)

Oslavy:
V měsíci březnu oslaví v Loučce paní Marie Nováková krásné
kulatiny
x 7. Vyprošujeme jí plnou náruč štěstí, zdraví, Božího
požehnání a ochrany Panny Marie.
V Podhoří oslaví počtvrté 20. narozeniny paní Marie Švarcová (č. p.
22), dlouholetá členka úklidových a modlitebních skupin. Teprve druhých
20 oslaví Pavlína Všetičková, dlouholetá členka podhorské scholy. Oběma
vyprošujeme mnoho sil, pevné zdraví, sílu Ducha svatého, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
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12:00-16:20 Adorační den farnosti zakončený mší sv.
Popeleční středa - den přísného postu
16:30
Mše svatá spojená s udělováním popelce
18:00
Nácvik divadla pro děti
19:00
Adorace společně s mládeží děkanátu nejen pro
mladé (spojené i s úmyslem za mír z neděle
10.3.)
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Kafeteze
Večeřadlo – mariánské modlitby
Porada Trianglu
eSGéčko
Nácvik divadla pro děti
Ministranti
Bude následovat průvod k misijnímu kříži, kde
si připomeneme lidové misie
Dětská mše svatá
Spolčo triangl
Nácvik divadla pro děti
Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké
příspěvky, pošlete je včas
Ministranti
Modlitební triduum matek
Generální zkouška divadelního představení
Večerní modlitba za mír (přesunuto z neděle
kvůli divadelnímu představení)
Modlitební triduum matek
Triangl pořádá v DKS divadelní představení
Farář na zabití – více na plakátcích

Křížové cesty
Jez – pátek přede mší svatou v 16:30
Lou – středa přede mší svatou v 15:50 a pátek v 15:00
Pod – před nedělní mší svatou v 10:30 – vždy skupina dle rozpisu

Postní aktivita
Jezernice a Podhoří:
Mottem je: „Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.“
Bylo vybráno celkem 7 postav, které se setkaly s Ježíšem v době jeho
umučení a smrti na kříži. Každou neděli si připomeneme jednu z postav.
Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak
pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postních úkolů.
Vzadu v kostele budou kartičky s postavou, která nás bude
provázet celý týden, z druhé strany kartičky jsou úkoly k plnění. Úkoly
jsou rozděleny dle věkových kategorií.
Jezernice:
Kartička se bude brát každou mši svatou, tedy i přes týden.
Před obětním stolem bude umístěn drátěný kříž, u kterého bude miska
s dřevěnými kostkami. Po splnění úkolu si vezmeme kostku a vložíme ji
do kříže.
Podhoří:
Kartička se bude brát v neděli. Před obětním stolem bude
umístěn drátěný kříž, u kterého bude miska s kameny. Po splnění úkolu si
vezmeme kámen a vložíme jej do kříže.
Tento skutek symbolizuje to, že každý se podílíme na Kristově
účasti a vytváříme tak jeden celek. Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali
svůj kříž a následovali ho, protože on sám trpěl za nás a zanechal nám tak
příklad, abychom šli v jeho šlépějích.
Loučka:
Mottem je: „Kříž – znamení lásky“. Kříž je nejdůležitějším
symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn, byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Jako se kříž může stát pouze ozdobným předmětem
(přívěsek na krk, náušnice, bytový doplněk, přívěsek do auta…), tak
se věta „nést kříž“ může stát jen prázdnou frází. Kdo následuje Ježíše,
nevyhledává utrpení, ale lásku. Člověk, který se o to snaží, myslí víc na
druhé než na sebe a na to, co je výhodné pro něj. Sílu ke skutkům
a postojům lásky čerpáme u Ježíše, protože ten svou smrtí na kříži ukázal,
jak Bůh miluje každého člověka. Kříž je tedy znamením lásky a cestou
života.
V kostele bude připravena hora Kalvárie a papírové křížky.
Po splnění úkolu si můžeme křížek zapíchnout do hory Kalvárie.

Brožurka Malý průvodce postní dobou
V kostele je možné si za pětikorunu pořídit brožurku Malý průvodce
postní dobou. Brožurka nabízí na každý den krátké zamyšlení a duchovní
impulz.
Kasičky postní almužny
"Kdo se modlí, ať se postí.
Kdo se postí, ať je milosrdný ...
Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí" (sv. Petr Chrysolog)
Charita Hranice ve spolupráci se všemi farnostmi hranického
děkanátu připravila i letos postní almužnu, která má podpořit duchovní
prožívání postního období zřeknutím se něčeho ve prospěch bližního.
Dobro můžeme také činit, když s druhým sdílíme čas, radost i bolest
a věnujeme jim pozornost. Pokladničky budou přinášeny v obětním
průvodu na 2. neděli velikonoční (28. 4. 2019)

Trocha humoru:
Proč putoval Mojžíš s Izraelity pouští 40 let? Protože se s nimi
styděl jít přes město…
Kdy si bere kněz červený ornát? Když jde ke zraněnému, aby když
se zamaže od krve, to nebylo vidět.
Žáci přicházejí ke zpovědi. Přijde
první a zašeptá knězi: "Zhřešil jsem,
otče, hodil jsem žabku do rybníka." "Ale
to není žádný hřích, synu, jdi v pokoji,"
konejší ho kněz. Přijde druhý a říká:
"Musím se vyznat, že jsem hodil žabku
do rybníka." "Buď dobré mysli, dítě“,
odpoví zpovědník, „to není hřích.“ Přijde
třetí chlapec a farář se ho už předem ptá:
"Také jsi hodil žabku do rybníka?“ "Ne,
otče. Já jsem Jiří Žabka."

Trochu luštění:

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE
Ježíš se v závěru svého pozemského života ocitl ve velmi těžké situaci.
Osoby, s nimiž se v okamžicích svého utrpení setkal, musely zaujmout postoj
k tomu, co se s Ježíšem děje. Kde bylo místo tohoto posledního setkání? Přiřaď
písmena ke správným výrokům těchto postav.
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Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš
do svého království (Lk 23,42).

Odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si
Ježíšovo tělo (Mk 15,43).

Hledal vhodnou příležitost,
jak by ho zradil (Mk 14,11).

Je lépe, aby jeden člověk zemřel
za lid, než aby zahynul celý národ
(Mk 11,49).

Dal Ježíše zbičovat a vydal ho,
aby byl ukřižován (Mk 15,15).
Vzkříšený Ježíš se ukázal
nejdříve jí (Mk 16,9).
Budu propuštěn já, nebo ON?

Tento člověk byl opravdu Syn Boží
(Mk 15,39).
Neznám toho člověka. A hned
zakokrhal kohout (Mk 14,71-72).

