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Drazí bratři a sestry v Kristu Ježíši našem Pánu,
buďte pozdraveni tímto krásným pozdravem, který vyjadřuje mnohem
více než jen dobré odpoledne nebo ruku líbám . Tento pozdrav vyjadřuje,
že jsme přece jedna rodina v církvi Kristově a všichni bezvýhradně patříme
k jednomu Otci, který je v nebi. A že náš Spasitel
je zároveň náš bratr. Je to něco velmi důvěrného
a osobního, co vzniká z našeho spojení v církvi.
Význam a dosah toho v plnosti pochopíme
samozřejmě lépe až na věčnosti, ale už teď
můžeme ledacos vytušit. Naše spojení v církvi
Ježíše Krista je úžasná skutečnost, poklad, pastva,
náruč, oáza, polní nemocnice, restaurace,
večeřadlo, plachetnice, skalisko, organismus,
shromáždění, bitva, oslava a úkol.
Když Kristus ustanovil církev, použil k tomu
dvanáct mužů, kteří nastoupili jakoby noví synové
Jákobovi. Vznikl nový Izrael, nový lid Boží.
To království, které Ježíš zakládá na těchto dvanácti chlapech, se bude dále
šířit do šířky všech světadílů a do délky všech časů, aby pozvalo lidi stojící
v slzavém údolí k nekonečné radosti. Aby to církev mohla vůbec dělat, bylo
potřeba zajistit do budoucna, aby to pokračovalo, a tak si Ježíš vytipoval
lídra, kterým byl Petr. Ponechejme stranou jeho kvality. V katolické církvi
chápeme postavení Petrovo, jako funkci nebo úkol, který se předává dál.
Papežství nebo náměstnictví Krista. Po smrti Petrově církev nekončí, ale je
vybrán další nástupce. Postupně dochází k tomu, že papežem je ten, kdo sedí
na Petrově stolci, tedy v Římě, místě, kde byl Petr ukřižován.
Církev nemá od počátků na růžích ustláno. Otřásá se vnějšími tlaky
a útlaky, ale taky vnitřními rozkoly a herezemi, které je potřeba už
od samých počátků řešit a jednoznačně rozhodnout. Ten, kdo má mezi
množstvím názorů to rozhodující slovo, aby dal směr kudy a jak dál, je právě
autorita Petrova nástupce, tedy biskupa sedícího na Petrově stolci v Římě.
Vidíme, že v dějinách naší církve probíhal zápas o jednotu velmi často.

Už apoštol Pavel popisuje napětí a hašteření v jedné z církevních obcí.
Od prvních staletí vznikají církevní obce, které se později dostávají
do vzájemných napětí a potažmo až do nepřátelství. Například když
v sedmém století křesťané na území dnešního Iráku
a Sýrie nebyli spokojeni s vměšováním Byzance
do svých zájmů, požádají o pomoc v boji proti
svým „bratřím ve víře“ nově vzniklé a rozpínající
se muslimské království vedené nástupcem
Muhammadovým. Podobně v osmém století
křesťané na Pyrenejském poloostrově požádají
berberské království o pomoc v bitvě proti svým
„bratřím ve víře“. Berberská armáda skutečně
pomohla, ale místo aby se vrátila do Afriky,
obsadila téměř celé dnešní Španělsko a Portugalsko
od roku 711 až do roku 1492. Jednota křesťanů se
drolila stále. Rozkol v roce 1055 západní
křesťanstvo a východní křesťanstvo. Následovala těžká období dvojpapežství
či trojpapežství. Roztříštění církevní jednoty na západě vznikem
protestantských církví v pozdním středověku. V této souvislosti musíme
bohužel zmínit, že v naší české historii se štěpení církve rovněž neobešlo bez
napětí a násilí. Zástupci českých stavů za vlády zimního krále Friedricha
Falckého odjely na podzim 1620 za osmanským sultánem s poselstvem
a dary v hodnotě 70 000 zlatých a s žádostí o pomoc proti katolíkům
na Moravě. Sultán rád dary přijal, ale na pomoc „naštěstí“ nepřispěchal.
V dnešní době, myslím si, už není čas na to, abychom si neustále
předhazovali, co kdy která „církevní obec“ komu provedla. Je dobré si o tom
něco přečíst, ať naše poznatky neleží na vodě, ale více je třeba, abychom se
snažili usilovat o jednotu. Jednotu není ani dnes jednoduché udržet a to
nejenom v církvi, ale i v našich rodinách, mezi manžely, jednota v obci,
jednota ve spolku, jednota v rámci národa, jednota v rámci firmy, školy,
a nakonec bratrství celého lidstva.
Drazí bratři a sestry, to je moje poselství
na tento měsíc, usilujme o jednotu, protože
to je záležitost nanejvýš posvátná
a žádoucí. Všichni jsme děti Boží a máme
tudíž jednoho společného Otce.
Padre Pedro

Rozpis bohoslužeb
Datum

Den

30.8.
31.8.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.

Ne
Po
St
Čt
Pá
So

Dolní
Újezd

17:30
17:30

Jezernice Loučka

8:00

9:30

Podhoří

Bohoslužby

11:00

22. neděle v mezidobí
22. týden v mezidobí

16:30
18:00

Sv. Řehoř Veliký
17:00
Sv. Tomáš, apoštol
7:30
1. sobota k Panně Marii
23. týden v mezidobí
6.9.
Ne
17:30 8:00
9:30
11:00
(adorace Dolní Újezd)
7.9.-14.9. – Dovolená otce Petra, nedělní mše 13.9. zrušena, možnost
sledovat tv. NOE, radio Proglas, či zajet si jinam do okolí
19:00
13.9.
Ne
(adorace Jezernice)
16:30
16.9.
St
Sv. Ludmila
17.9.
Čt
18:00
24. týden v mezidobí
17:00
18.9.
Pá
19.9.
So
7:30
25. neděle v mezidobí
20.9.
Ne
17:30 8:00
9:30
11:00
(adorace Loučka)
21.9.
Po
17:30
Sv. Matouš
16:30
23.9.
St
Sv. Pio z Pietrelciny
24.9.
Čt
18:00
25. týden v mezidobí
17:00
25.9.
Pá
26.9.
So
7:30
26. neděle v mezidobí
27.9.
Ne
17:30 8:00
9:30
11:00
(adorace Podhoří)
28.9.
Po
9:30 17:30
8:00
Slavnost sv. Václava
11:00
28.9.
Po
Svatební obřad
16:30
30.9.
St
Sv. Jeroným
1.10.
Čt
18:00 Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
17:00
2.10.
Pá
Sv. Andělé strážní
7:30
3.10.
So
1. sobota k Panně Marii
27. neděle v mezidobí
4.10.
Ne
9:30
8:00
17:30 11:00
(adorace Dolní Újezd)

Sbírky: Červenec/Srpen
Farnost
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří
Žalmy:
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
28.9.
4.10.

Na opravy
19.7.
1.262,3.600,8.800,2.300,-

Na opravy
16.8.
2.973,5.400,7.200,2.700,-

Září
20.9. Sbírka na opravy

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
Dům Izraelův je vinicí Páně.

Myšlenky k evangeliím:
30.8. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Mt 16, 21-27)
6.9. Dá-li si říci, svého bratra jsi získal. (Mt 18, 15-20)
13.9. Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba
sedmasedmdesátkrát. (Mt 18, 21-35)
20.9. Závidíš, že jsem dobrý? (Mt 20, 1-16a)
27.9. Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího
království. (Mt 21, 28-32)
28.9. Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (Mt 16, 24-27)
4.10. Vinici pronajme jiným vinařům. (Mt 21, 33-43)
Oslavy:
V měsíci září nás čekají krásná jubilea. V Jezernici oslaví p. Navrátilová
půlkulaté narozeniny ((8x10)+5).
V Loučce proběhnou také významné oslavy. P. Jana Tylichová pozvedne
číši ke svým 45. narozeninám. A Gratulace také letí k manželům Volkovým,
kteří prožili 60 let společného života.
V Podhoří se podělí o celých 100 let dva oslavenci.
4/5 z těchto let oslaví paní Ludmila Ovísková a zbylou
1/5 František Pchálek.
Všem oslavencům přejeme dobrou mysl, štěstí,
dlouhá léta, hojnost Božího požehnání, ochranu Panny
Marie a velkou radost ze života.

Co nás čeká a nemine:
Kdy

Kde

30.8.
Celý
měsíc

30.8.
7.9.-14.9.
13.9.
16.9.
21.9.
24.9.
25.-27.9.
27.9.
30.9.
3.10.

(Dú – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

V kolik
Při mši
svaté
13:0019:00

O co půjde
Žehnání školákům a žehnání úrody

Pozvánka na unikátní výstavu BIBLÍ v
Jezernici č.p. 119, 751 31, otevřeno o
víkendech 13:00-19:00. Možná domluva na
tel.: 776231293.
Lou
9:30
Dětská mše svatá
Otec Petr má dovolenou, v případě potřeby se obracejte „na pravou
víru“  aneb hledejte a naleznete 
Pod
17:00
Večeřadlo – mariánské modlitby
Jez
18:00
Porada Trianglu – mladých nadšenců
Jez
18:30
Kafeteze – společenství pro seniory
Jez
19:00
eSGéčko – společenství pro střední generaci
Pod
17:00
Modlitební triduum matek
Pod
11:00
Dětská mše svatá
Jez
18:00
Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké
příspěvky, pošlete je včas
Tupec
14:00
Poutní mše ke sv. Františku z Assisi
Jezernice
119

Společenství mládeže a ministrantů budou probíhat v rámci děkanátu.
Termíny budou upřesněny v ohláškách nebo v dalších číslech.
Na pastorační radě jsme se sešli ze všech čtyř
farností a snažili se dojít ke společné cestě do konce
kalendářního roku. Bylo řečeno mnoho věcí,
o kterých máme přemýšlet. Kéž nás osvítí Duch svatý
a vede nás a naše kroky.
LOGO A SPOLEČNÝ NÁZEV FARNOSTÍ
Na pastorační radě jsme mimo jiné
projednávali nové logo a název našich čtyř farností. Předem vám všem
děkujeme za návrhy a nápady, které se k nám dostaly.
Kvůli doméně na internetových stránkách, které si už pamatujeme, ale
i kvůli jisté symbolice zůstává název stejný = farnosti TRIANGL. Níže je
mapa našich farností, která ukazuje, proč můžeme zachovat TRIANGL. Když
si vytvoříme úsečky mezi farními kostely a spojíme je, vytvoří se nám
trojúhelník, procházející církevními stavbami našich farností. Dále nás
spojují tři světci v našich farních kostelech (Dolní Újezd, Podhoří – sv.
Havel, Jezernice – sv. Martin, Loučka – sv. Karel Boromejský).

Kaple sv. Antonína
Paduánského

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Karla
Boromejského
Kostel sv. Martina
Tourského

Symbolika loga:
V takto vzniklém trojúhelníku se v logu objeví opět
semknuté ruce. Jedná se o kříž, který je vytvořen dvěma páry
podaných rukou. Za nimi je trojúhelník, symbolizující
umístění našich farností.
Symbol kříže
- Symbol křesťanství a vzkříšení
- Utrpení, překážky, nezdary, které musíme
překonávat i ve farnostech
- Vertikální (svislá) a horizontální (vodorovná)
rovina – naše cesty jsou rozličné, ale
dohromady tvoříme celek a pracujeme na jednom díle. Na díle spásy
a Božím království
- Kříž má dvě břevna – rozdílné cesty a směry, ale v místě, kde dochází
k jejich vzájemnému křížení, ve středu, tak tam má být Bůh a vše
spojovat
- Horizontála – náš vzájemný vztah mezi sebou, lidmi, farnostmi
- Vertikála – náš vztah k Bohu
Symbol rukou
- 4 ruce – zastoupení jednotlivých farností
- Vzájemné podání rukou naznačuje to, že chceme spolupracovat
na jednom díle
- Podané ruce vyjadřují vztah – přátelství, utvoření pouta, smíření
Symbol trojúhelníku
- Umístění farností
- Není úplně spojený, protože nechceme být uzavřené společenství,
ale otvírat se lidem

Ohlédnutí za prázdninami:
Cyklistická pouť do Staré vody
Na pouť ke cti sv. Anny se jezerničtí farníci vydali na kole. Nápad,
že pojedeme na kole do Staré Vody, se zrodil v mé hlavě narychlo. Po mši
svaté jsem svůj nápad sdělila p. Zemánkové, které se nápad zalíbil, aniž by
tušila, co vše ji čeká.  Vyrazily jsme z Jezernice brzy ráno. Když jsme jely
po rovince, bylo to dobré, naše rychlost byla stejná, z kopce, jsem byla
rychlejší já, jen do kopce jsem dostávala pořádně zabrat, než já vyšlápla první
serpentinu do Středolesí, paní Zemánková už byla fuč.  Naše cesta vedla
podél hranic vojenského prostoru Libavá (42 km). Jely jsme na Potštát,
Luboměř, Spálov, přes brod na Hadinku, poté přes Břidlicovou stezku až
do Starých Oldřůvek, odtud do Podlesí a Staré Vody.
Protože se při poutích zpívá, tak jsme si také zazpívaly, nabraly síly
a vyrazily jak jinak, než do kopce.  Mši svatou ve Staré Vodě jsme sice
nestihly, ale myslím si,
že jsme mohly i přesto
prožít krásnou pouť.
Obětovaly jsme čas,
námahu,
propocené
trička,
štípance
od komárů, jízdu přes
čičín stone (kočičí
hlavy-dlažební kostky)
a mnoho dalšího, ale
odměnou nám byla
krásná
příroda,
osvěžení
v brodě,
krásné počasí, setkání
s přáteli, dobrý oběd a domácí buchta. Dokonce i to, že jsme mohly dojet
na Starou Vodu, byl malý zázrak.  Paní Zemánkové už ve Spálově
na elektrokole svítila jen jedna čárka, měly jsme před sebou ještě kus cesty
asi 20 km kopcovitým terénem do Staré Vody, ale paní Zemánková vše brala
s klidem a řekla: ,,kam dojedem, tam dojedem“ – a dojely jsme do Staré
Vody i domů .
Na Staré Vodě jsme potkaly další jezernické farníky na kole, tak jsme se
k nim přidaly a bylo nás 6.  Cestou zpět jsme jeli přes Středolesí, kde jsme
stihli mši svatou a také mohli otci Radkovi poděkovat za práci, kterou
vykonal ve farnostech. Zároveň jsme mu popřáli mnoho zdaru a elánu
do nové farnosti.
poutnice Jiřka H.

Letní tábor Hraničné Petrovice
Stejně jako každý rok jsme se i letos setkali na našem křesťanském
táboře, pořádaném pod vedením Aničky Obořilové. Oproti minulým rokům
jsme se ale sešli v nové sestavě, poznali jsme mnoho nových tváří a udělali si
mnoho skvělých kamarádů. Dokonce i vedoucí se konečně dočkali posily.
Hned první den nám přišel dopis od Strážce světla s prosbou, zda-li
bychom mu nepomohli najít a uhlídat mocné relikvie, které se snažily získat
zlé Hadí hlavy. Jako správní táborníci jsme výzvu ihned přijali. Proto nám
taky Strážce odkázal bednu s tajemným flash diskem, který obsahoval
informace o těchto záhadných předmětech. K tomu, abychom mu pomohli,
jsme se ale museli uspořádat do týmu, a tak jsme první den byli vyzkoušeni
z mnoha dovedností všeho druhu, abychom se poté mohli rozhodit
do vyrovnaných skupin. Ihned, jak jsme byli připraveni, nám Strážce světla
poslal SMS zprávu s kódem k jedné z položek na flashce. Každá položka
obsahovala prezentaci o dané relikvii s hlasovou nahrávkou, vysvětlující náš
úkol jak ji získat. Neváhali jsme a pustili se do pátrání. Jednou jsme hledali
kalich, podruhé zase měšec. Dohromady devět relikvií, během jejichž hledání
jsme si užili spoustu zábavy.
Tím, že bylo více vedoucích, jsme mohli vyzkoušet mnohem více
nových her s mnoha stanovišti, a ve volných chvílích si s námi rádi zahráli
třeba fotbal nebo vybíjenou. Kvůli zpřísněným hygienickým podmínkám
jsme sice nikam nemohli jet, ale vynahradili jsme si to častými vycházkami
po obci, když jsme hráli nějakou celotáborovou hru. A i když jsme nejeli
na žádný výlet, zašli jsme si do lesa, kde jsme poté stavěli bunkry z hlíny,
u čehož jsme se bohužel zašpinili , a tak nás pak vedoucí postříkali vodou
v potoce. 
Jednou nám dokonce jedna relikvie zmizela. Jak jsme se později
dozvěděli, vzal nám ji sám Strážce světla, protože jsme si jich tolik nevážili,
a tak nás v noci vyslal na stezku odvahy, která měla ukázat naši kuráž. Občas
nám dokonce poslal dvě zprávy s kódy, a tak jsme měli ten den hodně
napilno. Jindy nám zase nechal chvíli odpočinku a zprávu poslal
až odpoledne. Tak či tak jsme vše nakonec zvládli. Strážce si pak pro relikvie
přišel, čímž ukončil naše hledání i celý letní tábor a mi mohli jet zpátky
domů, i když se nám popravdě moc nechtělo.
tábornice Evča

Žehnání nové hasičské techniky SDH v Jezernici
Dne
31.7.2020
připravil
Sbor
dobrovolných hasičů Jezernice žehnání
hasičské techniky - nového dopravního
automobilu. Celá slavnost byla zahájena
mší svatou, na které se sešli krojovaní
hasiči z Jezernice i z okolních vesnic.
Následoval slavnostní průvod, v jehož čele
jela automobilová technika profesionálních
hasičů z Lipníku. Jakmile průvod dorazil na místo, bylo zahájeno samotné
žehnání nové techniky. K této příležitosti byli oceněni někteří členové SDH
za dlouholetou práci, kterou pro sbor vykonávají. Posléze bylo možné si
prohlédnout
nový
automobil i hasičskou
zbrojnici. Pro všechny
bylo připraveno hojné
občerstvení.
Zlatým
hřebem večera se stalo
posezení, u kterého hrál
a zpíval nově vznikající
hudební útvar ve složení
Padre Pedro, Mejla
a Ládys. 
hasička Martička

Pozdravy z prázdnin:
Otec Petr děkuje všem, kteří si na něj
vzpomněli, splnili prázdninový úkol a poslali
mu pozdrav ze svého putování. Nástěnku teď
nechá putovat po našich farnostech a v neděli
27.9., kdy by měla doputovat na dětskou mši
do Podhoří, nás čeká malé překvapení.

