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Drazí přátelé,
letos v měsíci dubnu nás čekají největší a to velikonoční svátky. To je ta
největší událost, která nás v tomto měsíci a možná i v tomto roce čeká. Vždyť
co je většího v životě křesťana, než obnovit svůj křest a znovu prožít
s Kristem dny, které nám přinesly spásu. Proto bych chtěl předem poděkovat
Vám všem, že se k našemu společnému slavení svatého týdne, letos
v Jezernici, připojíte. A to nejenom těm, kteří pomůžete se zpěvy nebo
ministrováním nebo čtením, nebo tím, že se zapíšete na noční bdění u Božího
hrobu, ale všem, kteří se prostě jenom zúčastníte. Neděláte to pro mě, ale pro
sebe. Děkuji také Vám, kteří nabídnete převoz svým autem lidem, kteří by se
jinak neměli jak dostat na obřady.
Událost Kristova utrpení v Jeruzalémě je pro nás křesťany naprosto zásadní.
Židé Krista neberou vůbec jako významnou postavu a odmítají ho uznat jako
očekávaného Mesiáše. Muslimové ho sice uznávají jako proroka, ale ne tak
důležitého jako Muhammada. Podle islámu Ježíš není Boží syn a dokonce ani
nezemřel na kříži. Na kříži zemřel místo něho někdo jiný. Tudíž jeho smrt
nemá a ani nemůže mít vůbec žádný význam pro spásu člověka.
My křesťané se ve své víře lišíme od výše uvedených náboženství naprosto
nezvratně. Ježíše chápeme jako slíbeného Mesiáše, který přišel. A chápeme
ho jako Boha a člověka zároveň. Proto, že se stal člověkem, můžeme ho
následovat a napodobovat. Proto, že je Bohem, má moc nás zachránit
z otroctví smrti a přivést do věčného života. Postní tematika, která se více
zaměřuje na motiv utrpení, je pro nás velice nosná. Vidíme totiž, že Kristus
na sebe bere utrpení a skrze to utrpení prochází přes temnotu hrobu
ke vzkříšení. Apoštol Pavel to pak aplikuje na nás ostatní: „když trpěla hlava,
tak musí utrpením projít i údy.“ Z toho je zřejmé, jak bychom měli
s utrpením, které je přítomné v životě každého z nás, naložit. Prostě podobně

jako Ježíš. Nevyhýbat se mu, ale přijmout ho a pak ho Bohu nabídnout jako
svůj podíl účasti na jeho utrpení. A pak budeme mít podíl i na jeho vzkříšení.
Našel jsem pěkný příběh, který nám mnohé z tohoto tajemství utrpení
prozradí.
Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek. Člověk seděl a několik hodin
pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělíčko tímto malým otvorem
ven. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že se dostal
tak daleko, jak mohl a že se už dále dostat nemůže.
Člověk se tedy rozhodl motýlovi pomoci: vzal nůžky a zámotek rozstřihl.
Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl
svraštělá křídla. Člověk pokračoval v pozorování, protože čekal, jak se křídla
každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby byla pevná a schopná nést tělo
motýla. Nic z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zbytek života
lezením se scvrknutým tělem a svraštělými křidélky. Nikdy nebyl schopen
létat.
Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že omezující zámotek
a zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes drobný otvůrek, je způsob,
jakým příroda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho křídel, aby byl schopen
létat, až se jednou ze zámotku osvobodí.
Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě potřebujeme. Pokud by nám bylo
umožněno jít životem bez překážek, tak by nám to mohlo uškodit. Nebyli
bychom tak silní, jak bychom mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni
„létat“.
Přeji Vám všem dobré prožití zbývajících
týdnů postní doby a radostné a slavné
vstoupení do Velikonoc.
Padre Pedro
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1. sobota k Panně Marii
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Svatý týden
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Adorace se zpěvy
Jezernice

Žalmy:
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá
navěky.

Myšlenky k evangeliím:
31.3. Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije. (Lk 15,1-3)
7.4. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní kamenem. (J 8,1,11)
14.4. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka,
dříve než budu trpět. (Lk 22, 14-23)
21.4. Ježíš musel vstát z mrtvých. (J 20, 1-9)
28.4. Za týden přišel Ježíš zase (J 20,19)
Sbírky:
Březen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
17.3.
1.900,6.200,2.600,-

Duben
14.4. Sbírka na opravy
21.4. Sbírka na kněžský seminář
28.4. Kasičky postní almužny

Oslavy:
V měsíci dubnu nehlásí se z farností nic, jen v Podhoří u Roďáků budou
slavit trochu víc. Danek velký den bude mít, kdy pro občanský průkaz bude
moci jít. K tomuto výročí mu přejeme, ať se s ním vždy smějeme, radost ať
má z učení a zpěvu, a vše to vřele předkládá světu.
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Triangl pořádá v DKS divadelní představení
Farář na zabití – více na plakátcích
Spolčo triangl
Mše na první sobotu k Panně Marii
Udělování svátosti nemocných
Triangl pořádá v DKS divadelní představení
Farář na zabití – více na plakátcích
Porada Trianglu
Arcidiecézní setkání mládeže
Žehnání ratolestí a kočiček 
Dětská mše svatá
Triangl pořádá v DKS divadelní představení
Farář na zabití – více na plakátcích
Modlíme se novénu k Božímu milosrdenství
Žehnání pokrmů
Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké
příspěvky, pošlete je včas
eSGéčko
Studentská mše svatá – celebruje o. Petr Káňa
Ve mši svaté se v obětním průvodu ponesou
kasičky postní almužny
Kafeteze
Otec Petr jede na dovču – v týdnu nebudou
mše svaté a v neděli 5.5. budou změny časů
(Jez 17:00, Lou 16:30, Pod 18:00)

Křížové cesty
Jezernice
Loučka
Podhoří

Postní doba
pátek 16:30
středa 15:40
pátek 15:00
neděle 10:30

Velký pátek
14:00
15:00
14:00

Velikonoční zpovídání:
Jezernice – 8.4. v 16:30
Loučka – 10.4. v 16:00
Podhoří – 11.4. 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). (od 1. do 5.4. nabízí otec Petr možnost zpovědi před
každou mší svatou)
Organizační pokyny k velikonočnímu triduu
Letošní velikonoční triduum můžeme prožít společně v Jezernici.
Prosíme Vás, abyste chodili včas a nenarušovali tak liturgii, jelikož zadní
hlavní vstupní dveře do kostela budou zamčeny. Po dobu velikonočního
tridua (zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota) se bude chodit bočním
vchodem. Vchod najdete naproti Lurdské jeskyně, tj. když stojíte čelem
u hlavních dveří, dáte se doleva (ale až ty druhé dveře k zídce – na kůru je
kapacita omezena  ).
Zelený čtvrtek
Po mši svaté je věřícím doporučeno setrvat společně s učedníky
ve chvílích modlitby s Pánem v Getsemanské zahradě (v zadní části kostela).
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 (v zadní
části kostela), kde je vhodné prožít tento čas ve ztišení a v modlitbě. Zapojit
se můžete až do sobotního poledne. Rozpisy bdění budou nakopírovány

a dodány do každé farnosti k nahlédnutí. Srdečně jsou zváni i náhodní
kolemjdoucí, kteří chtějí prožít chvíli s Pánem.
Na velký pátek po obřadech se začíná modlit novéna k Božímu
milosrdenství.
Ministranti, vytaste svoji výzbroj ke slávě Boží
Ministrantské schůzky na velikonoce s nácviky
budou probíhat: 29.3. (už bylo ) 5.4. a 12.4. v 18:00
v Jezernici v kostele.
Ministranti, přihlaste se Láďovi: 1.5. se koná ministrantský den v Olomouci.
Zahájení je v 8:30, předpokládané ukončení je v 16:00. S sebou si vezměte
sportovní oblečení, pití, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny. Prosíme,
aby se zájemci nahlásili Láďovi do 20.4.
Trocha humoru:
Víte, proč Petr zapřel Ježíše? Protože mu vzkřísil tchýni.
Znovu se sešla Velerada s Kaifášem, vztekem, říkají: „Josefe
z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen
Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu Nazaretskému“. Josef
z Arimatie odpovídá: „Áchjo. Vy naděláte… Tak aby bylo jasno: za prvé:
nedal, ale půjčil. A za druhé jenom na víkend.“
Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici,
před sebou modlitební knihu a vedle ní umělý chrup. "Asi vás ruší
při modlitbě," ptá se se zájmem. "Ale kde, ten chrup patří mému Emilovi.
Musela jsem mu ho vzít, on by mi mezitím snědl doma bábovku."
Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství,
telefonoval na faru: „Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební
oznámení, chceme tam dát jen odkaz.“ „Dobře… Tak tam zkuste dát
1 Jan 4,18.“ Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení
se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá
láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pět mužů už jsi měla, a ten,
kterého máš teď, není tvůj muž.)…

Moudro na závěr:
Chtěl jsem sílu, a dostal jsem potíže, aby mne posílily.
Chtěl jsem moudrost, a dostal jsem problémy, abych je řešil.
Chtěl jsem blahobyt, a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl
pracovat.
Chtěl jsem odvahu, a dostal jsem překážky, abych
je překonával.
Chtěl jsem lásku, a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal.
Chtěl jsem výhody, a dostal jsem příležitosti.
Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl, ale dostal jsem všecko, co jsem
potřeboval.

