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Přátelé,
v plném proudu už námi protéká velikonoční doba. Je nádherná. Texty
mešních čtení neustále připomínají událost Kristova vítězství nad smrtí. Tato doba
je pro veškeré křesťanstvo velkým povzbuzením ve víře a velkou radostí. Na tom
závisí naše věčnost: Vstal Kristus – vstaneme i my. Nevstal-li Kristus, pak jsme
těmi nejubožejšími z lidí. K čemu by pak byla naše naděje? Velikonoční doba
nám přináší tedy zase jinou tematiku k prožívání a promodlování.
Nezapomínejme na nádherné písně, které máme v kancionálu. Proč si je třeba
v neděli, když nemůžeme ještě do kostelů, nezazpívat doma a doprovodit se
na trumpetu nebo na klavír? Modlitba křížové cesty je teď vystřídána modlitbou
cesty světla. Tu sice v kancionálu nemáme, ale najdete ji snadno na internetu. Jen
pozor, ať vám tam nevyjede nějaká orientální hinduisticko-misteriózní meditace.
Cesta světla k nám přichází s ryze velikonočními zastaveními Ježíše
zmrtvýchvstalého. V květnu se také v našich kostelích pořádají májové
pobožnosti. Tak pokud chcete, nic vám již nebrání, abyste se těchto modliteb
zúčastnili.
Celý měsíc je tedy stále nesen v atmosféře velké radosti z Kristova vítězství
nad smrtí. Květen končí novénou před slavností Seslání Ducha svatého. Obě
události, jak vzkříšení, tak seslání Ducha svatého, jsou pro nás křesťany nesmírně
významné. Bez setkání se Vzkříšeným Kristem, by učedníci neměli odvahu jít
do celého světa a riskovat všechno. Bez přijetí Ducha svatého, by jim chyběl ten
zásadní motor a moudrost, jak a co mají hlásat a učit. S námi je to stejné.
Potřebujeme obojí. I setkávání se Vzkříšeným i přijímání Božího Ducha.
V našem současném životě prožíváme otřes až zemětřesení našich jistot,
o které se celá desetiletí opíráme. Zjišťujeme, jak jsme křehcí a zranitelní. Že to,
na co jsme tak spoléhali, není tak pevné, jak jsme si mysleli. Má nás to děsit?
Řekl bych, že nás, kteří jsme uvěřili Ježíšovi, to děsit nemusí a nemá. Víme, že tu
nejsme proto, abychom hromadili majetky, a byli veleúspěšní v ekonomické
oblasti. To není smyslem našeho života tady. Naším zásadním smyslem života
tady, je práce pro Kristovo království. A od toho se odvíjí celá naše přítomnost
tady a budoucnost tam.
Přeji vám radost z jistoty, že Kristus tím už prošel a teď už na nás s velkou
touhou čeká ve spojení s Otcem a Duchem svatým.
Padre Pedro

Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké:
Drazí bratři,
současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši
pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je horší, než
v předchozích letech, a kromě jiného hrozí mimořádná neúroda.
Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před svátkem svatého
Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou
úrodu.
I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami
na procházku a modlete se cestou. K podobným soukromým vycházkám
s modlitbou vyzvěte i své farníky.
Lze použít brožurku modliteb a písní za déšť. Ty by bylo dobré používat
často v kostele, i když nás tam může být jen málo.
S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků
pro tento úmysl všem ze srdce žehná
+Jan Graubner, Olomouc, 20. 4. 2020
Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách:
Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května
15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové
vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných
podmínek se zvýší na 100 účastníků.
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání:
celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání
se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020.
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
V poslední den svého úřadu předsedy České biskupské konference 30. 4. 2020
To znamená, že mše ve všední dny jsou slaveny tak, jak jsme bývali zvyklí.
Pondělí a pátek Jezernice v 17:00. Středa v Loučce v 16:30. Čtvrtek v Podhoří
18:00. Platí však povinnost mít nasazenou ochrannou roušku, očistit si desinfekcí
ruce při vstupu, držet rozestupy po celou dobu bohoslužby, vynechat pozdravení
pokoje, nepřinášet obětní dary a po bohoslužbě desinfikovat lavice i podlahu.
Dokud se nemůžeme účastnit nedělní mše svaté v kostele, využívejme
přenosů bohoslužeb vysílaných přenosem v TV Noe, Radiu Proglas a České
televizi. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy
bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít
na webu: www.mseonline.cz.
Zpovídání může být na požádání venku. Naše zpovědnice totiž nesplňují
požadavky hygienických nařízení. Proto bychom si mohli vzít za cíl splnit
velikonoční zpověď. Ne všichni měli možnost splnit ji před svátky a tak
přivítejme s čistým srdcem Ducha svatého.

Biskupové vyzývají ke společné modlitbě každý večer ve 20 hod. Každý
se má podle svých možností zapojit alespoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria,
či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžence.

Poděkování:
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do čestné stráže
v Getsemanské zahradě o zeleném čtvrtku a bdění u Božího hrobu na velký pátek
a bílou sobotu z vašich domovů. Někteří jste se zapojili půlhodinkou, hodinkou,
jiní soukromou chvilkou. Děkujeme za společný duchovní most.
Farníci z Loučky děkují za možnost soukromého rozjímání o velikonočním
triduu ve vstupu kostela, který byl vždy tematicky vyzdoben.
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Bohoslužby
4. neděle velikonoční
4. týden velikonoční

5. neděle velikonoční
5. týden velikonoční
Sv. Matěj
6. neděle velikonoční
Modlitba za mír Jezernice
6. týden velikonoční
Vigilie Nanebevstoupení Páně
Nanebevstoupení Páně
7. neděle velikonoční
Modlitba za mír Loučka
7. týden velikonoční

Vigilie Seslání Ducha svatého
Seslání Ducha svatého
Modlitba za mír v sobotu 30.5.

Žalmy:
3.5. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
10.5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
17.5. Jásejte Bohu, všechny země!
24.5. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
31.5. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
Myšlenky k evangeliím:
3.5. Já jsem dveře k ovcím. (Jan 10, 1 – 10)
10.5. Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14, 1 – 12)
17.5. Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce. (Jan 14,15 – 21)
24.5. Otče, oslav svého Syna. (Jan 17, 1 – 11a)
31.5. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.
(Jan 20, 19 – 23)
Sbírky:
Vyhlášené sbírky z března a dubna budou řešeny až budou pokyny
z vyšších míst. V měsíci květnu nás čekají tyto:
17.5. sbírka na potřeby farnosti
24.5. přinášení kasiček postní almužny
31.5. sbírka na církevní školství
Oslavy:
I když nás svazují pravidla karantény, přesto bychom
neměli zapomenout popřát oslavencům z našich řad hojnost
zdraví, síly, dlouhých let, Božího požehnání, ochrany Panny
Marie, …
V Jezernici se krásného a požehnaného věku 90 let, dožívá paní Marie
Chytilová. Patří jí velké poděkování za vedení modlitby růžence.
Velká gratulace zalétala koncem dubna do Podhoří k manželům Marii
a Jaroslavu Váňovým, kteří slavili společně půl století a zároveň k manželům
Jarmile a Františku Obořilovým, kteří táhnou společnou káru třetí dekádu.
A hlavně v měsíci květnu nesmíme zapomenout povinšovat panu
Ing. Karlu Libosvárovi, bez jehož zvučného hlasu, vtípku, šprímu a vždy
ochotné ruky při rozlévání štamprliček a jeho mladistvého ducha se neobejdou
podhorské mše svaté. A proto k jeho třetím pětadvacetinám volejme:
„Vivat sokolík!“     
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18:00
Porada Trianglu
18:00
Setkání pastoračních rad
Jak to vyjde Začínáme se modlit novénu k Duchu
Svatému
15:00
Cyklo Via Lucis aneb cesta světla na kole
Při mši
Den modliteb za církev v Číně a
vzpomenout
v přímluvě
sdělovací
prostředky
18:00
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
20:00
Vigilie k Duchu Svatému
11:00
Dětská mše svatá

Májové pobožnosti:
Jezernice
Po, Pá – po mši, Ne – litanie
Loučka
Po, Pá v 18:00, St – se mší
Podhoří
Denně v 18:30
Centrum pro rodinný život olomoucké arcidiecéze připravilo nabídku
májových čtení na každý den o sv. Janu Sarkandrovi. Text lze nalézt na:
www.ado.cz/2020/04/27/majove/
Modlitba růžence a papežové:
V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii,
pozval papež František věřící, aby obnovili svou lásku
k nejsvětějšímu růženci, modlitbě plně ponořené
do evangelia. O vztahu některých papežů k této
modlitbě se dočtete v tomto článku.
Abychom se dostali k počátkům oficiálního
schválení modlitby růžence, musíme se vrátit až do 15.
století k papeži Sixtovi IV. Do podoby, jak jej známe dnes, růženec uvedl v 16.
století dominikánský teolog Antonio Ghislieri, později papež sv. Pius V., který
uspořádal růženec s 15 tajemstvími a zavedl 7. října 1571 svátek Panny Marie
Růžencové. Papež Jan Pavel II. v roce 2002 přidal ke stávajícímu růženci pět
nových tajemství - tajemství světla.
Papežové nepřestávali povzbuzovat lid k modlitbě růžence. V encyklice
Laetitiae sanctae ze září 1893 papež Lev XIII. napsal, že je „přesvědčen,
že růženec, je-li oddaně užíván, prospěje nejen jednotlivci, ale celé společnosti“.

Modlitba v těžkých dobách
V roce 1937, dva roky před začátkem druhé světové války, papež Pius XI.
požádal věřící, aby se modlili růženec doma, protože modlitba růžence je „silná
zbraň, před kterou démoni utíkají. Pokud si přejete pokoj ve vašich srdcích,
ve svých domovech a ve vaší zemi, shromážděte se každý večer, abyste se modlili
růženec“.
Modlitba za novorozence
Papež Jan XXIII. zavedl 4. května 1963, v době Druhého vatikánského
koncilu, první italskou růžencovou pouť, během níž se setkal s nemocnými dětmi
a ocenil jejich závazek modlit se každý den alespoň jeden desátek růžence. Podle
něj je den bez modlitby jako „obloha bez slunce, zahrada bez květin“.
Papež Jan XXIII. se ve svém denním růženci modlil za děti narozené během
posledních 24 hodin, a to při třetím desátku radostných tajemství.
Oblíbená modlitba Jana Pavla II.
Papež Jan Pavel II., který byl sám hluboce oddaný Panně Marii, během svého
pontifikátu mnohokrát povzbuzoval k modlitbě růžence. V roce 2002 popsal
růženec jako „modlitbu, která ve střízlivosti svých prvků obsahuje hloubku
evangelia v celé své šíři a skrze níž věřící přijímají hojnou milost, jako
ze samotných rukou Matky Spasitele.“ Pro papeže Jana Pavla II. byl růženec
důležitou modlitbou již od mládí.
Na počátku třetího tisíciletí ho znepokojoval kritický stav rodiny, která je
stále více ohrožovaná rozpadem a navrhl proto růženec jako „účinnou pomoc
v boji proti ničivým následkům této krize, typických pro naši dobu“.
Nový jarní čas pro modlitbu růžence
Také papež Benedikt XVI. se snažil o obnovu modlitby růžence: „modlitba
růžence může pomoci naučit se umění modlitby s Mariinou prostotou
a hloubkou.“
V květnu roku 2008 řekl, že „svatý růženec není zbožnou praxí vyhnanou
do minulosti, jako modlitby, na které vzpomínáme s nostalgií... Naopak růženec
prožívá nový jarní čas...je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších projevů lásky,
které mladá generace projevuje k Ježíši a jeho matce Marii." V současném
světě, tak rozptýleném, tato modlitba podle něj pomáhá postavit Krista
do středu pozornosti.
Opět v těžkých časech
V říjnu 2018 požádal papež František všechny věřící, aby se každý den
modlili růženec, aby mohla Panna Maria pomáhat církvi. Dnes v předvečer
mariánského měsíce 2020 papež František toto pozvání obnovuje, aby rozjímal
o „Kristově tváři se srdcem Panny Marie“. Modlitba růžence „nás ještě více
sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tento čas zkoušky“, píše
Svatý otec, když ujišťuje o své modlitbě za každého, zejména „za ty, kteří trpí
nejvíce“.
(www.cirkev.cz), (Zdroj: Vatican News)

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020:
Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu
Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec.
Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také
z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu
objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo
jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě
možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je
jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě
držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete
připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním
spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem
Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak
dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty,
kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám
žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020, svátek sv. Marka, evangelisty
FRANTIŠEK
První modlitba
Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě,
Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.

Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich
potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás
vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení
a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou
hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie
koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé –
pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které
trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou
být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady
na hospodářství a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby
se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako
v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných
i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří
v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují
vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla,
velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také
kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat
všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu,
aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě
a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby,
a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky
investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu
výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné
a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství
a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj
všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros
Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé
pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy
a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
Amen.

