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Drazí přátelé,
na konci prázdnin nebo na začátku nového školního roku se opět
hlásí náš farní časopis, aby nám připomněl, co nás čeká a nemine. Už jsme
si zvykli rozřazovat naše církevní dění na události vnitřní, vzdálenější
a úplně vzdálené. Naprosto vám všem rozumím, že si musíte vždycky
vybrat z celé té široké škály akcí, které jsou před námi, to nejvhodnější,
nejstravitelnější a nejdostupnější. Jsem přesvědčen o tom, že se toho
v církvi děje na různých úrovních hodně a tudíž se nezlobím na nikoho
z vás, že prostě nejste všude. Tak tomu prostě je a nebude tomu jinak.
Jsem realista. Každý dělá pro rodinu církve na místní rovině to, co je
v jeho silách. A já vám chci poděkovat za to, že vám budoucnost našich
farností, a potažmo celé naší církve, není ukradená.
To, co nás ještě do konce roku čeká, je, že poslední neděli v září
bude setkání schol celého děkanátu v Jezernici. Dále misijní měsíc říjen,
o čemž jistě otec arcibiskup Jan ještě pošle nějaké informace. Dále pak
v listopadu oslavíme v Římě s některými poutníky třicáté výročí
od svatořečení svaté Anežky České tehdejším papežem Janem Pavlem II.
A jsme u dušiček, našich farních hodů, které probíhají každoročně od půli
října do půli listopadu. Pouť plná modliteb z hranického děkanátu
do Olomouce, Advent a Vánoce.
Vážně přemýšlím o tom, jestli jsme všechny farnosti v děkanství
Hranice pořád schopni držet krok s tempem farností jiných, živějších
děkanátů. Zdá se mi, že heslo: „méně znamená více“ se nám velmi začíná
plést pod nohama. V praxi se nám často stává, že v jeden den pořádají
nějakou farní akci Hranice, Drahotuše, Lipník a Jezernice, nebo taky
Hustopeče a Soběchleby a lidé si vyberou, kam pojedou. Výsledkem pak
často bývá, že na všech akcích je lidí docela málo a ti, kdo tyto akce
organizují, si řeknou: „Mělo to vůbec cenu se o něco snažit? Tolik námahy
a ani jsme neprodali všechny párky.“ Samozřejmě, že ty párky nejsou
nejdůležitější. Důležité je, aby nám neunikla farní rodina do šuplíku věcí

zbytečných. Máme chuť se vůbec scházet a být a hledat cestu spolu? Ať už
jsou to jednotlivá společenství pro mládež, pro seniory, pro manžele,
pro zájemce o biřmování. Ať je to farní den nebo farní společenský večer
farností, farní tábor, ministrantské schůzky nebo dětské mše, prostě ať je to
cokoliv. Vnímáme, že pozvolna pohasíná zájem být spolu. A klesají nám
na všech aktivitách počty zúčastněných.
Opravdu vážně se zamýšlím nad touto otázkou, co s tím. Jedni
by se úplně vyšťavili veškerou činností a starostí o farní život
organizováním všeho možného, protože jak už to tak bývá, všechno
zařizují jedni a ti samí. A druzí, kteří pravděpodobně nemají tolik času
jako ti první, ani neví, že se něco uskutečnilo, a že tam byli zváni všichni.
Nechci nikoho z ničeho obviňovat, ani nikomu nic vyčítat. Myslím,
že pomalu nastal čas, abychom v podmínkách našeho hranického děkanátu
začali uvažovat jinak. A to by nás mohlo zachránit od úplného kolapsu.
Jak? Totiž spojit se ve svém organizování se všemi farnostmi dohromady
a plánovat život děkanátu společně. Asi jsou události, s nimiž nelze hnout
jako třeba sv. Martin v Jezernici nebo adorační den v Podhoří, ale existuje
mnoho dalších aktivit, které bychom mohli tvořit společně. Osobně
si myslím, že v tom je budoucnost našeho děkanátu, potažmo našich
farností. Náš hranický děkanát se značně liší od děkanátu Valašské
Klobouky nebo Uherský Brod, naše situace je naprosto odlišná.
V hranickém děkanství se nacházíme na misiích srovnatelných s Afrikou
a Asií. A tak vážně přemýšlím o tom, že by odlišná mohla nebo měla být
i naše farní a celkově děkanátní metoda a praxe.
Toto jsou myšlenky, které nosím dlouho ve své hlavě, a pomaličku
dozrávají. Vím, že do tohoto nápadu
by musely jít všechny farnosti
se všemi faráři, aby to mělo
smysl, a to také není úplně
jednoduchá
záležitost.
Nevím, co by nám na to
odpověděl
otec
arcibiskup. Ale možná
by měl radost z toho, že
se hledá cesta, jak dál.
Přeji Vám krásné
dny plné jistoty z Boží
blízkosti
v následujících
týdnech.
Padre Pedro
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8:00
9:30
11:00
17:00
16:30
18:00
17:00
18:00
8:00
9:30
11:00

Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Podhoří
Jezernice
Loučka
Podhoří

Bohoslužby
22. neděle v mezidobí
(adorace Jezernice)
22. týden v mezidobí

1. sobota k Panně Marii
23. neděle v mezidobí
(adorace Loučka)
23. týden v mezidobí

Sv. Jan Zlatoústý
24. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
Sv. Ludmila
24. týden v mezidobí
Sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla
Chong Hasanga a druhů
25. neděle v mezidobí
(adorace Jezernice)
Sv. Pio z Pietrelciny
25. týden v mezidobí
Vigilie sv. Václava
Sv. Václav
26. neděle v mezidobí
(adorace Loučka)

30.9.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.

Po
St
Čt
Pá
So

17:00
16:30
18:00
17:00
7:30

Jezernice
Loučka
Podhoří
Jezernice
Podhoří

Sv. Jeroným
Svatí andělé strážní
26. týden v mezidobí
Sv. František z Assisi
1. sobota k Panně Marii

Žalmy:
1.9. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
8.9. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
15.9. Vstanu a půjdu k svému Otci.
22.9. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
28.9. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
29.9. Duše má, chval Hospodina.
Myšlenky k evangeliím:
1.9. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
(Lk 14,1.7-14)
8.9. Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
(Lk 14,25-33)
15.9. V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí. (Lk 15,1-32)
22.9. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Lk 16,1-13)
28.9. Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (Mt 16,24-27)
29.9. Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu
on raduje, a ty zakoušíš muka.(Lk 16,19-31)
Sbírky: Červenec, Srpen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
21.7.
1.300,6.200,1.600,-

Na opravy
18.8.
1.000,8.100,2.200,-

Září
15.9. Sbírka na opravy

Oslavy:
V září slaví 2. výročí své plnoletosti slečna Tylichová z Loučky.
Přejeme vše nejlepší k prvním „cetinám“ a vyprošujeme Boží ochranu
a požehnání.

Co nás čeká a nemine:
Kdy

Kde

1.9.
7.9.
9.9.
11.9.
13.9.
13.9.
14.9.
15.9.
27.-29.9.
28.9.
29.9.
2.10.

Jez,Lou,Pod

Na cestách
Jez
Jez
Pod
Jez
Jez
Pod
Pod
Jez
Jez
Jez

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

V kolik

O co půjde
Žehnání školákům

Celý den Poutní zájezd do Neratova – více níže
18:00
18:00
17:00
18:30
9:00
11:00
17:00
12:00
14:30
18:00

Kafeteze
Příprava na dětskou mši
Večeřadlo – mariánské modlitby
Ministrantská schůzka
Velká brigáda na úklid kostela
Dětská mše sv.
Modlitební triduum matek
Svatba Simony Ovadové a Josefa Zemánka
Setkání schol a jiných hudebních těles 
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
Divadelní herci a pomocníci buďte ve střehu, chystá se odměna pro Vás – hlídejte si
maily
eSGéčko a Spolčo mládeže, domluvte se
prosím mezi sebou a dodržme termín

Co se děje v děkanátu (Animátoři a Centrum pro rodinu Jitřenka zvou):
Kdy

Kde

V kolik

10.9.
13.9.

Lipník
Hustopeče
n.B.
Bezuchov
Lom
Gabrielka
Veselíčko

17:15
19:30

13.-15.9.
15.9.
Od 26.9.

O co půjde

15:00

Biblické tance na faře
Studentská mše na zahájení školního roku.
Celebruje o. Jan Bleša
Víkend pro matku a syna
Na jednom laně

17:00

Kurz efektivního rodičovství

Pouť do Neratova 7. 9. 2019
Odjezd z Jezernice od kostela v 7:00. Drahotuše 7:10, Partutovice 7:25,
Potštát 7:35.
Navštívíme i poutní kapli PM v Deštném v Orlických horách,
případně středisko mládeže Vesmír a po cestě zpět zastávka u pevnosti
Hanička, či v Králíkách – dle času a zájmu. Cena 400Kč, Děti a studenti
200Kč. Předpokládaný návrat kolem 19h.
o.Radomír

Poděkování Vám všem, kteří jste se modlili za letošní dobrodružný tábor:
Děkujeme mnohokrát, deště bylo akorát,
slunce dosti svítilo a snad všem se líbilo,
tábor plný nástrah byl, však každý se zdráv navrátil (až na Ladíka). 
Pokud chcete vědět více, počkejte na konec edice,
několik řádků přečtete, a do děje se vnesete.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří na nás ve svých
modlitbách pamatovali. Dobrodružství, které na nás ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí čekalo, se podařilo. Ubytování v centru pro mládež
ostravsko-opavské diecéze bylo originální a výborné. Deště nás chytaly
vždy na cestě k centru, nebo během jídla, ale programy jsme vždy zvládali.
Jídlo bylo výborné, a málokdy něco zbylo. Děti si prošly okolí, plavily se
na raftech po rybníce, zkusily si noční hlídky, nevyhnul se jim ani přepad.
Na celodenní výlet jsme se vydali do ostravské zoo, když jsme se ve hrách
pohybovali téměř pořád po pralesích a po džungli.
Poděkování patří i rodičům, kteří nám svěřili své děti a poslali je
s námi do neznáma, protože do poslední chvíle u vlaku, kde děti předali,
netušili, kam jejich ratolesti pojedou. Velmi si toho ceníme a vážíme.
Zároveň chci poděkovat všem účastníkům, dětem i vedoucím.
Z těch sedmi táborů, které jsem vedla, byl tenhle opravdu podařený,
klidný, pestrý, šlapal jak měl – možná to bylo tím místem, vždyť tolik
promodlené místo mladými jsme zatím nenavštívili. Zkrátka DĚKUJI 
Anna Obořilová

Tábor ve Staré Vsi nad Ondřejnicí:
V neděli 28. července jsme se sešli na nádraží v Hranicích, kde
jsme čekali na vlak, který nás měl odvézt na místo, kde byl tábor. Nikdo
kromě vedoucích nevěděl, kde ten tábor je a tím pádem pro všechny
to bylo překvapení. A tak jsme se vydali na cestu. Když jsme pak
vystoupili z vlaku, mysleli jsme si, že jsme na místě, ale opak byl pravdou.
Čekala nás totiž ještě dlouhá cesta. Nejen, že jsme po cestě chytli parádní
déšť, ale co chvíli nám nad hlavou létala letadla, která přistávala
na nedalekém letišti v Mošnově. Blížili jsme se k cíli a tam na nás čekalo
to největší překvapení z celého tábora. Lůžkový železniční vagón,
ve kterém jsme spali. Když jsme se ubytovali ve vagóně, tak nás čekalo
rozdělení do družstev. Dostali jsme kšiltovky a podle barev jsme měli
družstva: modří sloni, červené opice, zelení krokodýli a žlutí nosorožci.
No a po rozdělení se začíná hrát celotáborová hra. Letos to bylo na téma
Jumanji. Jelikož Jumanji je velice vzácná hra, tak jsme ji každou noc
museli hlídat. Jednu noc se nám však hra nepodařila uhlídat a nějaký
„hejkal” nám ji ukradl. Odnesl ji na hřbitov a my jsme museli ve 2 ráno ji
jít hledat. Podařilo se nám ji najít, ale hejkal křičel: „Příště vám to
neprojde”. Za pár dní zase přišel hejkal a ukradl nám chleba, běžel skoro
přes celou obec, a my za ním. Hejkal nám sice utekl, ale chleba upustil,
a tak jsme měli co na snídani. Anička, jakožto hlavní vedoucí, byla našim
průvodcem ve hře. Hra si usmyslela, že nám ji ukradne spolu se Sárkou.
Když jsme to zjistili, tak jsme se je vydali hledat. Hra nám nechala vzkaz,
že je ukryla tam, kde jsme Jumanji našli. Ale jak jí ten hejkal ukradl
a ukryl ji na hřbitov, tak jsme si mysleli, že i Anička se Sárkou budou
na hřbitově. Ale nebyly tam. Pak jsme si vzpomněli, že jsme tu hru úplně
první den našli v kostele a tak jsme se vydali do kostela, kde jsme je
opravdu našli. Uprostřed krypty obě dvě seděli a mezi nimi byla rozehraná
hra. Všichni jsme byli rádi, že jsme je našli a vrátili jsme se společně
do tábora. Vlastně celou tu dobu, co jsme hráli tu hru, jsme se pokoušeli
vysvobodit dva dobrodruhy, co byli v té hře zakletí. A kdyby jsme tu hru
nedohráli, tak by jsme tam byli zakletí taky. Po dlouhém boji s tou hrou
jsme vyhráli a dokončili hru. Takže jsme osvobodili ty dva dobrodruhy,
kteří nám za to prozradili, kde je zakopaný poklad a my jsme se ho vydali
hledat. Poklad jsme našli a rozdělili se. A jelikož jsme tu hru dohráli, tak
bylo načase jet domů, ale nikomu se nechtělo opouštět ten skvělý kolektiv,
co tam je a ještě by jsme tam určitě tak další týden byli.
tábornice Nela

Drobný úkol pro Vás čtenáře:
Děti měli připravit krátký program formou scénky, písničky, výtvarně
zpracovat, pantomimou, … jak je to napadlo.
Dokázali byste vytvořit zajímavý program, kdybyste měli stejně jako děti
použít tato slova?
Krokodýl, slon, nosorožec, opice, vlak, safari, letadlo, řeka, nůžky, hřeben.
Zkuste do příštího čísla něco vytvořit – odměna odvážlivce nemine 
Skupinka zeleného krokodýla (alias krokouši) vytvořili toto:
Parodie na Madagaskar 2.
Znáte pohádku Madagaskar dvě?
Pozor, letadlo startuje.
Na palubě krokodýl,
taky slon tam s ním byl.
Nosorožce přibrali,
opice tam skákaly.
Sabotér se tam ukázal
a jejich hru jim vzal.
Ó, jak chytrý byl,
když nůžky objevil.
Přestřihl pak jednu šňůru
a letadlo už neletí vzhůru.
Se zlým smíchem odskakuje,
padák svůj roztahuje.
Po chvíli už přistáli,
všichni radostí skákali.
Nevěděli, co je čeká,
pod letadlem byla řeka.
Všude kolem safari,
do Afriky se dostali.
Když z letadla kráčí ven,
uvidí domorodý kmen.
V něm viděli babičku,
jak tam krmí lištičku.
Za ní se hned vydali,
o pomoc ji žádali.
Když jí řekli, co se stalo,
ona zavolala: „Haló.

Přineste mi hřeben můj,
a teď dobře pozoruj.
Tento hřeben mocný je,
on vám cestu ukáže.
Ke královně vás dovede.
Pak jen hřeben následuj,
pouští, lesem pochoduj.“
Na cestu se vydali,
vesele si zpívali.
Když spatřili zámek,
k obědu si dali párek.
Na vlak si pak sedli,
neb koleje k zámku vedly.
Když je královna viděla,
ke stolu s nimi usedla.
Jak jí potom všechno řekli,
slzy jí po tváři tekly.
Sabotéra si zavolala
a hru jim s omluvou předala.
Navrátí je hned,
k jejich letadlu zpět.
Královna vše odčinila,
letadlo jim opravila.
A tak končí Madagaskar 2
a letadlo opět startuje.
KONEC

