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ITE MISSA EST (jděte, jste posláni)
Drazí bratři a sestry,
letošní
etošní říjen je kromě modlitby růžence zasvěcen také misiím. To už asi
všichni víme. Téma misií je během letošního roku častěji připomínáno než kdy
jindy.
Modrá kniha s názvem KKC (katechismus katolické církve) pojednává
o mnoha článcích naší víry. Ve čtyřech
yřech oddílech se můžeme dočíst o víře,
morálce, svátostech a modlitbě. Na šesti stech devadesáti stránkách se dočteme
o všem, co učí naše církev a předkládá k věření. Není to román na večerní
počteníčko.  Spíše pestrý teologický traktát, který je poskládán
posklád z výroků
autorů nejrůznějších epoch a to od starého zákona až doo současnosti. Co se týče
misií, i o tom se můžeme v této velmi hutné knize dočíst. Alespoň ve zkratce
v několika málo odstavcích (849-856).
856). Misie jsou tématem, které Kristem
začalo a co budee svět světem, pořád se budou psát další kapitoly. Takže pokud
se někdo chce pustit do studia missiologie, má postaráno o to, že se po zbytek
života nebude muset nudit. 
Misie byla často v našich evropských končinách chápána jako
nejrůznější pomoc lidem mimo Evropu. Dnes se však stále více ukazuje,
že misie, to je i Evropa. Dokonce bych si troufal říci,
íci, že misie u nás v Evropě
je dnes mnohem naléhavější a žádoucí než na jiných světadílech. Když
pozorujeme dlouhé řeky poutníků, které jdou africkou krajinou
jinou několik desítek
kilometrů, aby se mohli zúčastnit mše, protože tam zrovna přijeli misionáři,
člověk si řekne: tolik tisíc lidí jde s takovou obětí na mši! To je síla! U nás
v Evropě lidé nejdou pěšky ani dva kilometry do vedlejší farnosti, i když je tam
nějaká veliká slavnost, třeba Boží Tělo.  Nejsme teda mnohem více misijní
my tady v Evropě? Situace se ve světadílech liší. Jižní Amerika prožívá
nedostatek kněží (vychází tam přes sedm tisíc lidí na jednoho kněze), Evropa
prožívá nedostatek farníků (něco
něco málo přes tisícovku na jednoho kněze).

Tak zatímco jižní a střední Amerika potřebuje k zapojeným laickým
učitelům, tedy katechetům, technickým administrátorům, kostelníkům, farním
aktivistům, atd. kněze, kteří by jim alespoň jednou, dvakrát za měsíc přijeli
odsloužit mši a podat svátosti, Evropa potřebuje k životu ve farnosti lidi, kteří
by si všímali toho, co je potřeba udělat na kostele (jsem vděčný, když si
všimnete třeba ucpané roury u kostela a zajistíte opravu), na farní zahradě,
ve farní klubovně, ve farním lese, ale také ve školce pro ty nejmenší a
ve školách pro ty větší, v nemocnici pro ty trpící a v domcích, bytech a domově
důchodců pro ty opuštěné a smutné. Otázkou není, která misie je více naléhavá.
Asi každá svým způsobem. Zatímco Asie, Afrika a Jižní Amerika potřebují
pomoci zvláště ve školství a vzdělávání, zdravotnictví (Afrika navíc také
v zemědělství), my v Evropě potřebujeme především naprosté náboženské
základy. Ačkoliv máme k dispozici množství křesťanských nakladatelství,
každoročních titulů, časopisů, přednášek, konferencí, sympozií, exercicií, škol a
institucí, internetových stránek, málokdo čte náboženskou literaturu a malé
procento křesťanů-katolíků se těchto nabízených pomůcek účastní nebo je
využívá. Jak tento trend měnit a někam posouvat? Kdo ví? Napadá mě tento
hloupý verš, kterým bych to vyjádřil:
„Čím více všeho máme, tak tím míň se vším zabýváme.
A náboženské záležitosti někam odsouváme.“
Na konci tohoto misijního měsíce října a zároveň misijního roku si
můžeme odškrtnout čárku a říct, tak a máme to z krku. Anebo se chytnout
za nos a i nadále přemýšlet a vymýšlet, co s tím. Podle toho, jaký k této
církevní nauce - misijní otázce – zaujmeme postoj, se bude odvíjet naše
evropská, česká, diecézní, děkanátní a farní budoucnost.
Na konci každé mše jsme knězem rozesláni: „Jděte ve jménu Páně.“
Tento výkřik je myšlen misijně. Prostě jděte do svých pracovišť, do svých
rodin, do svých škol, do svých domovů, do svých obchodů, do svých nemocnic,
do svých čekáren, do svých jídelen, do svých tělocvičen, do svých plaveckých
stadionů, do svých automobilů, vlaků a autobusů, do svých kin, do svých
divadel, do svých koncertních
a plesových sálů a …. neste
tam Krista takového, jakého
jste ho pochopili z evangelia.
Ite missa est
Padre Pedro
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Bohoslužby
27. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
MŠE SV. NEBUDE
27. týden v mezidobí

28. neděle v mezidobí
(adorace Jezernice)
Hody ke sv. Havlu
28. týden v mezidobí
Sv. Havel
Sv. Ignác z Antiochie
Sv. Lukáš
29. neděle v mezidobí
(adorace Loučka)
29. týden v mezidobí

30. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
Sv. Šimon a Juda
30. týden v mezidobí
Vigilie Všech svatých
Všech svatých
Vzpomínka věrných zemřelých
31. neděle v mezidobí
(adorace Jezernice)
Hody ke sv. Karlu Boromejskému

Žalmy:
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
1.11.
3.11.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
zemi
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou,, Hospodine!
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi.

Myšlenky k evangeliím:
6.10. Kdybyste měli víru. (Lk 17,5-10)
13.10. Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
cizinec
(Lk 17,11-19)
20.10. Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
volají (Lk 18,1-8)
27.10. Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
farizeus (Lk 18,9-14)
1.11. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! (Mt 5,1-12a)
3.11. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
zahynulo (Lk 19,1-10)
Sbírky:

Září
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
15.9.
3.900,9.500,2.100,-

Říjen
13.10. Sbírka na opravy
20.10. Sbírka na světové misie

Oslavy:
Je to již požehnaných 60 let, co si řekli své „ano“ a před Bohem si slíbili
lásku, úctu a věrnost manželé Libuše a Rudolf Nádeníčkovi z Podhoří.
Podhoří
K tomuto krásnému výročí chceme za všechny farníky
vyprosit hojnost Božího požehnání, ochranu Panny
Marie, pevné zdraví, radost a blízkost Vaší rodiny a ještě
mnoho společných let naplněných láskou a porozuměním.
Hodové mše svaté a pobožnosti:
Kdy a kde to bude
Místo
13.10. v Podhoří v 11:00
Sv. Havel
3.11. v Loučce v 9:30 a v Uhřínově v 15:00
Sv. Karel Boromejský
10.11. v Jezernici v 8:00
Sv. Martin

Co nás čeká a nemine:
Kdy

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

Kde

V kolik

Jez

14:00

O co půjde

Výstava „Pod ochranu tvou se utíkáme“ u Hašů
(Jezernice 119). Výstava bude požehnána ve
14:00 a dále otevřena od 6.10. do 3.11.2019
vždy soboty a neděle 13:00-19:00
13:00
Olomouc
12.10.
Pouť děkanátu Hranice za obnovu rodin a
duchovní povolání – nebojte se přidat ke
společným modlitbám. Doprava bude auty, pište
se na archy v kostelích
Dětská mše
13.10.
Lou
9:30
Hodová mše ke sv. Havlu se svátostným
13.10.
Pod
11:00
požehnáním
Pod
???
Večeřadlo – mariánské modlitby
13.10.
Jez
18:00
Kafeteze
14.10.
Pod
12:00 Adorační den farnosti zakončený společnou
16.10.
18:00
adorací od 17:30 a mší svatou v 18:00
Všechovice
18:00
Zpívaný růženec, který započne po mši svaté
18.10.
Potáborové setkání nejen táborových dětí
18.-20.10.
všude
Misijní neděle – den modliteb za misie
20.10.
Hranice
17:00
Ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory
24.10.
v kasárnách
všude
Změna času – mše jsou o hodinku později
27.10.
Jez
15:00
Žehnání křížů – průvod vyjde z Familií a skončí
27.10.
modlitbou u kostela
Jez
18:00
Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké
30.10.
příspěvky, pošlete je včas
eSGéčko a Spolčo mládeže, domluvte se prosím mezi sebou a dodržme termín
6.10.

Drobný úkol pro Vás čtenáře:
V minulém čísle jsme dali prostor odvážlivcům
připravit krátký program formou scénky, písničky, výtvarně
zpracovat, pantomimou, … srovnat vaše síly s táborovými
dětmi. Protože se nenašel ani jeden odvážlivec, který by své dílo
dodal redakci, ta si dovoluje odměnu zkonzumovat sama – děkujeme!
(Zadání znělo: Dokázali byste vytvořit zajímavý program, kdybyste měli použít
tato slova?
Krokodýl, slon,
lon, nosorožec, opice, vlak, safari, letadlo, řeka, nůžky, hřeben. )

Zpovídání před dušičkami
Jezernice pátek 25.10. od 16:30
Loučka
středa 30.10. od 16:00
Podhoří
čtvrtek 31.10. od 17:30

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech:
Podhoří – sobota 2.11. po mši v 18:00
Jezernice – pondělí 4.11. po mši v 17:00
Loučka – středa 6.11. v 16:00, pak mše

Odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, lze
získávat 1.11.-8.11. Podmínkou jsou známé úkony:
 přijetí svátosti smíření
 Eucharistie
 modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba)
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Jinak během roku lze
pro zesnulé získat částečné odpustky za podmínek, které platí pro listopadový
oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za papeže a zemřelé), a také krátkou
modlitbou: Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó Pane, …
CO JSME V ZÁŘÍ ZAŽILI? Vzpomínkové okénko 
Pouť do Neratova 7. 9. 2019
Pouť do nebeského království. Tak by se také dal nazvat výlet v sobotu
7.9.2019. My, poutníci z Podhoří, Loučky, Drahotuš a okolních vesniček,
Hranic, Partutovic a Potštátu, jsme se vydali vstříc vrchům Orlických hor,
se všemi jejich nesnadnými cestami, se všemi těmi zatáčkami a užšími
silnicemi, neustále pronásledováni deštěm a mlhami, které nás celý den
pohlcovaly, ale úspěšně jsme dojeli do cíle. První zastávkou bylo poutní místo
Králíky, kde jsme mohli využít prohlídky ambitů, modlitby na Svatých
schodech, svátosti smíření, společné adorace a později mše svaté s požehnáním
a uctíváním obrazu PM. Všichni naloděni, vydali jsme se dále pohádkovou
krajinou přes Zemskou bránu (kamenný most na naučné stezce) dále
do Neratova, kde jsme si vyslechli povídání o historii tohoto místa, o sdružení,
které o toto místo pečuje, porozhlédli se po lodi kostela, odvážlivci vyšli točité
schody věží kostela na kůr do druhého patra, odkud byl neskutečný pohled
na celý kostel, a druhou věží se vrátili zpět. Jelikož jsme měli jen pár minut
na celou prohlídku (jedna svatba před námi skončila a druhá se připravovala
nám v patách), vydali jsme se opět na cestu, která vedla do Deštného
v Orlických horách, kde jsme mohli obdivovat netypický půdorys kostela
a unikátní zpracování presbytáře a také výklad, který si připravil otec Radomír,

poslechli jsme si libé zvuky varhan
an a jejich tóny nás vyprovodily na další cestu.
Naše kroky skončily v Lanškrouně v kavárně, v restauraci,…
… kdo se kam vydal,
každý si dal dle své chuti tekutý mok, polévku, děvčata obdivovala v restauraci
(kterou provozuje místní farnost) ojedinělou dlažbu toalet,, která byla v jednom
místě prosklená a byla pod ní vidět studna. Odjezd stihli všichni a tak jsme se
vydali zpět domů.
V Růžovém údolí jsme vysadili
dva poutníky, ale dojeli jsme jen o pár
metrů dále, protože našemu zdatnému
žlutému oři se zachtělo odpočívat.
Proto pan řidič vyjel neprodleně shánět
součástku, abychom se dostali domů.
Bylo to dlouhé, skoro tříhodinové
čekání, kdy jsme nejprve v šeru a
později temnu lesů poznávali jeden
druhého, povídali si, zpívali, hledali
své zbytky svačin
čin a pití, ale nakonec autobus zprovoznili, a my se vydali domů.
Z předpokládaného návratu v 19 hodin, jsme jako jedni z posledních dorazili
domů ve 23 hodin. Po celodenním klimbání v autobuse,
utobuse, jsme konečně ulehli
na rovné postele a nechali si zdát o andělech a nebeských křídlech.
křídlech A proč?
V myšlenkách a snění znovu
vystoupáte po jakoby obyčejných
kamenných schodech do neratovského
kostela, vstoupíte do místa, kde se nebe
dotýká země, kde se musíte pozastavit
sami nad sebou. V kamenném prostoru,
doplněném o decentní dřevěné a
kovové vybavení, spočine váš zrak
na hlavní patronce kostela – kovové
plastice Panny Marie, vzaté do nebe,
kterou doprovází křídla andělů. O co více by mohla být vzata do nebe, když nad
sebou má skleněnou střechu. Snad cestuje k nebi na nekonečné cestě každou
vteřinou. Ale další věcí, kterou zůstanete pohlceni, jsou stovky holubic (některé
jsou dosti abstraktní a můžou připomínat anděly) zavěšených pod skleněnou
střechou. Ty vytvořily děti, a mají být symbolikou nositelek míru ve světě. Jak
se nemá srdce dojímat na takovém místě, které všichni němečtí obyvatelé
museli opustit, kostel byl zničen a nyní nachází sílu a moc? Nezbývá nic jiného,
než sklopit zrak, pokleknout, a nechat se unášet silou modlitby – vždyť je to
místo smíření …
Anička O.

Odměna pro divadelníky
21.9.2019 jsme za odměnu divadelních představení měli možnost
vyrazit na výlet. Sešli jsme se v 8h u fary, všichni
šichni plní energie a zároveň
v očekávání, kam se to vlastně pojede. Pro potěšení a zbožné přání jednoho
účastníka,
astníka, jsme prý měli jet do Nového Jičína na prohlídku kostelů a sošek ze
17. století (že kluci? ).
). To se však nestalo a naše kolona šesti aut zaparkovala
na parkovišti zábavného parku v Tošovicích. Protože jsme měli ještě chvíli čas,
nesměla chybět společná
lečná fotka. Poté nás pán mile a ochotně přivítal, my si
zakoupili body, abychom mohli využívat atrakce,
kce, ještě vyslechnout pokyny
a pravidla a hurááá jdeme blbnout. Někteří šli hned na bobovou dráhu, jiní si
ještě v chladném ránu zašli na čaj či starší na pívo (každého zahřívá holt něco
jiného )) První odvážlivci prošli bobovou dráhou, poté na trampolíny,
skluzavky, létající trampolínu, lanovku a ti hodně odvážní a stateční se usadili
na rodeo býka. Až se trochu oteplilo a člověk se pohybem zahřál, vyzkoušeli
vyzkouše
jsme si i střelbu z luku či lanovou dráhu mezi stromy. Avšak bobová dráha byla
nejvíce atraktivní. Asi po 4 hodinách blbnutí v areálu jsme se vydali do Oder na
oběd, všichni už celkem unaveni a hladoví jsme se na jídlo těšili. A jak jinak
potěšit dětské hladové krky než pizzou. Byla výborná. Na závěr ještě společná
fotečka u kašny a pak hurá domů. Všichni moc děkujeme.
účastnice A.

