Jezernice
Loučka
Podhoří

Leen
2019

Farní časopis
Červen 2020

Kontakt na správce a redakci:
fatau@seznam.cz,
tel.: 736 522 840,

www.farnostitriangl.cz

Drazí přátelé,
každý z nás prožíval uplynulou dobu trochu jiným způsobem.
Pro někoho znamenala odpočinek a čas čerpání, pro jiné naopak náročnou
službu a péči o druhé, blízké nebo vzdálené. Nevěděli jsme s jistotou, jestli už
nejsme infikováni. Báli jsme se, že jeden druhého nakazíme. Raději jsme
omezili kontakty s osobami, které máme rádi, ale chtěli jsme je před námi
samými ochránit. Ne každý to však tak mohl udělat. Byla to tedy pro mnohé
z vás doba nejistoty a obav a zároveň doba velké příležitosti k růstu.
Na pastorační radě jsme se o tom sdíleli a zjistili, že skutečně každý
z nás měl jiné možnosti, jak tento čas prožít nebo využít. Myslím, že jsme měli
víc prostoru k zamyšlení, ztišení a modlitbě. A velký dík patří vám všem, kteří
jste, zvláště doma při společné modlitbě, zkoušeli obnovit to, co jste už dávno
přestali praktikovat. Společné setkání rodiny večer. Večerní osmá hodina
k tomu byla jako stvořená. Díky vám, kteří jste se o to alespoň párkrát
pokusili. Všechny situace můžeme uchopit jako šance a příležitosti. I to milé,
i to drsné. Tempo doby se začíná pozvolna zrychlovat a připomíná trochu
restart počítače. Až se dostaneme do normálu, pak budeme rychle zapomínat
na to, co bylo. Možná nás tato
situace přece jen něčemu naučila.
Pokud trochu porostla naše víra,
naděje a láska, tak jsme to
nepromarnili.
Pojďme
vstříc
do dalších týdnů a měsíců s větší
důvěrou v Boha, který nás
nenechává jako sirotky, nikdy nás
neopouští a je nám stále nablízku.
Máme za co děkovat.
Padre Pedro
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Bohoslužby
Seslání Ducha Svatého
Panna Maria, Matka církve
Sv. Karel Lwanga a druhové
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze
Sv. Bonifác
1. sobota v měsíci
Slavnost Nejsvětější Trojice
V Loučce pouť u Antoníčka
(Adorace Jezernice)
10. týden v mezidobí
Vigilie slavnosti Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Sv. Antonín
Slavnost Těla a Krve Páně
11. neděle v mezidobí
(Adorace Loučka)
11. týden v mezidobí

Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Studentská mše
12. neděle v mezidobí
(Adorace Podhoří)
12. týden v mezidobí
Slavnost narození sv. Jana Křtitele

13. neděle v mezidobí
(Adorace Jezernice)
Slavnost sv. Petra a Pavla

Žalmy
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
…chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.
Jeruzaléme oslavuj Hospodina.
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Myšlenky k evangeliím
31.5. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha
svatého. (Jan 20,19-23)
7.6. Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3,17)
14.6. Zavolal dvanáct učedníků a poslal je. (Mt 9, 36-10, 8)
21.6. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. (Mt 10, 28)
28.6. Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.
(Mt 10, 37-42)
Sbírky:
Květen
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31.5. Sbírka na církevní školství
Červen
14.6. Sbírka na opravy

Oslavy:
V Loučce dodatečně blahopřejí k 65. narozeninám p. Sigmundové
a v měsíci červnu posílají blahopřání k 75. narozeninám p. Hlavíkové.
I redakce a otec Petr vyprošují hojnost Božího požehnání,
ochranu Panny Marie a pevné zdraví.
V červnu před 15 lety se stal sluhou Božím náš milý
otec Petr. Jako kněz občanku nezíská, ale jistou moudrost a
poznání za ta léta posbíral. Přejeme mu, aby neztratil svůj důvtip, elán, hlavu
plnou nápadů, optimismus, herní a pěvecký um, a aby ho neustále provázel
Duch Svatý, Boží požehnání a ochrana Panny Marie.
Zprávičky z domova :
Velké poděkování patří všem, kdo v době nouzového stavu udržovaly
„kontakt“ mezi otcem Petrem a farníky, ať už roznesením aktuálních „dopisů“,
farního časopisu, desátků živého růžence, posvěcených kočiček, …
Velké poděkování patří Bohunce, která využila doby pandemie a strávila
několik chvil v tichém rozjímání na žebři a čechrala křídla andělům a vyšila
nový kabát svatým. 
Vítáme v řadách živého růžence novou členku, paní Mirku. Jsme rádi,
že se k nám připojila.
farnice Marie
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Porada Trianglu
Poutní mše sv. u kapličky
Dětská mše svatá
Noc kostelů
Večeřadlo - mariánské modlitby - u Švarců č.6
Pouť za rodiny a duchovní povolání v Olomouci
přesunuta do našich farností, kde se na tento úmysl
spojíme v modlitbě a připomeneme si 100. výročí
narození Jana Pavla II. promítáním filmu
Studentská mše
Den otců a manželů – vzpomeňme v přímluvách
na tatínky a drahé polovičky 
Redakce farního časopisu
Modlitební triduum matek
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Program noci kostelů v Jezernici 18:00-19:00:
 Výstava liturgických předmětů
 Prohlídka věže a zvonů
 17:30 Historie ve fotkách (komentovaná projekce fotek)
 17:55 Ukončení varhanní skladbou Ave Maria
Program noci kostelů v Loučce 19:00-20:00:
 Náhled do kroniky
Program noci kostelů v Podhoří 20:00-21:00:
 Možnost vstupu na věž
 Historie v kostce
 Prezentace dění ve farnosti
 Minivstup scholy
Po dohodě pastoračních rad:
 letošní průvod Božího Těla bude zrušen. Slavnostní mše budou v každé
farnosti dle rozpisu bohoslužeb. Aby Jezernice nepřišla o letošní průvod
a Loučka o slavení Velikonoc, bude obojí přesunuto na příští rok 2021.
 Pomazání nemocných bude. Čekáme na vhodnější čas bez hygienických
omezení.
 1. sv. přijímání také přesunuto na jaro 2021.
 Sbírka na Manikanthu letos neproběhne tradiční formou misijních perníčků
a hltů. Obnos věnovali štědří dárci z našich řad.

Trocha humoru:
„Tati, co to roste na tom stromě?" „To jsou modré slívy,
Jozífku."
"A pročpak jsou červené?" „Protože jsou ještě zelené, ty kluku
pitomá!"
„Tati, kde jsou Alpy?" ptá se chlapec otce, který visí očima
na televizi. „Zeptej se mámy. Pořád všechno přenáší z místa na
místo."
Muž se prochází po kalifornské pláži, ponořen do modliteb. Náhle se
roztrhnou mraky, zazáří jasné světlo a on uslyší Boží hlas: "Za to, že se
upřímně modlíš, ti splním jedno přání."
Muž bez rozmýšlení povídá: "Chtěl bych, abys postavil most až na
Havaj, abych si tam mohl kdykoli zajet." Na to Bůh odpoví: "To je velmi
náročné přání. Uvědomuješ si, kolik takový most bude muset mít pilířů? Kolik
oceli se na to spotřebuje? A napadlo tě, jak ty pilíře budou dlouhé, když je
oceán hluboký několik kilometrů? Zkus se ještě jednou zamyslit a přej si něco,
co by potěšilo i mě." Muž chvíli přemýšlí a konečně řekne: "Pane, přál bych si
rozumět své ženě. Chtěl bych vědět, na co myslí, když mlčí, proč někdy pláče
a přitom tvrdí, že se
nic neděje, chtěl
bych znát všechna
její přání, která mi
naznačuje způsobem,
jemuž nerozumím."
Po
chvilce
ticha Bůh povídá:
"Chceš na tom mostě
dálnici o dvou nebo
o čtyřech pruzích?"

Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů:
Arcibiskup Jan Graubner sepsal speciální modlitbu, kterou se budou věřící
modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020.
K soukromé modlitbě ji ovšem může využít kdokoli.
Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý
a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit
máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse
a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný
jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě
vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty,
kdo k tobě volají.
Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako
Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu
zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně
rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně
uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň
nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.
I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti
o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se
stal jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když
necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce,
aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa
i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším generacím.
Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala,
jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem,
že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při
umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti
a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit
s druhými a raduje se z jejich štěstí.
Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné
dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa,
a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby
na vzájemném darování a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho,
že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé
osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.
Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme
častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě
nemocným. Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme
na společenství s tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou
tak opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého
společenství tvých šťastných přátel. Amen.
Jan Graubner

