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Přátelé v Kristu Ježíši,
tento čas poněkud ponurý a potemnělý, bych rád prozářil trochou
radosti a humoru, který jsem objevil v jedné slovenské knížce. Pojednává se
tam o životě blahoslavené Anky Kolesárové a tedy sice i o věcech dosti
tragických, smutných, bolestných a zlých, ale já bych se chtěl s vámi podělit
o malou veselou ukázku, ať se nezapomeneme smát a radovat z Hospodina.
V této malé ukázce se děti ptají rodičů, jak se připravovali
na manželství a jaký by vlastně měl být správný muž nebo správná manželka.
(budete-li mít potíže s jazykem, v prosincovém čísle jsme ochotni vytisknout
malý slovníček východoslovenského dialektu a nějaké vysvětlení)
…. a Mišo (celkom zamilovaný) odpovedal: „Dobrá žena, teda matka
by mala byť čistotná, veselá, múdra, mala by dobre vyzerať…“ Ani
A sa
nenazdal, že si pritom predstavuje Rózku. „Nemala by vybuchovať ani
nadávať, mala by byť nežnejšia, vedieť pochváliť… Obliekať by sa mohla aj
tak jako doteraz, len ten účes keby trochu zmenila…“
„Fíha, hovoríš dosť konkrétně. Kohosi podobného poznám…“
pozná
Mišo sa
až triasol, či neprišli na to, o kom sníva… Aby však upriamil pozornosť inam,
rýchlo poznamenal: „A teraz si povedzme, čo by mal mať dobrý otec…“ „Mal
by byť pracovitý, trpezlivý, dodrží slovo, mal by vedieť pomocť manželke,
povzbudiť ju…“ dávali
li dokopy zoznam vlastností skvelého otca. „Ajajaj, no
tak to by ste chceli mať super hrdinu,“ poznamenal otec, který sa práve vracal
z dvora. „Ale, tatko, vy už spár vlastností z toho už máte…“ huncútsky
podpichol Mišo otca. „Ideš ho!“ zagánil otec. „Ten najbližší ti podrazí nohy!
Hada si chovám na prsech,“ tváril sa namosúreně otec, ale všetci vedeli, že to
len tak hrá.
„A kto na to pripravuje deti? Alebo sa to objaví v človekovi samo?“ húdlila si
Anka svoju pesničku dookola. „Samo sa vačšinou nič nestane.
nestan V rodine sa to
musí naučiť! A trochu možu pomocť susedia i škola….“ „A učí sa to mama?
V škole sme o tom ešte nehovorili.“ „V našej
ej rodine vás niečomu učíme,
na niečo zabúdame. V ostatných neviem… Anka, o teba saj a nebojím. Si
správne dieta, nájdeš si aj dobrého muža. Budete sa mať radi a budete mať
kopu detí,“ prorokoval otec. „A o Miša sa bojíte?“ spýtala sa nezbedne Anka.

Ja sa trochu oňho bojím,“ zachichtala sa a skrčila hlavu medzi ramená, akoby
očakávala facku. Ale Mišo sa vystrel a hrdo povedal: „O mňa sa vy nebojte. Ja
hanbu Kolesárovcom neurobím.“ „Veríme, veríme… Len sa nenaparuj jako
kohút na hnojisku.“ „Joj, Hanka, čuš, lebosa nezdržím a taků ti vlepím, že
budeš hladať, kde je sever!“ vyhrážal sa nadějný otec Mišo sestre. „Jediný, kto
tu može rozdávať facky som ja!“ zasiahol otec. „A zdá sa mi, Mišo, že
v tvojom prípadě je škoda každej, čo ide vedla!“ Potom zmiernil hlas a debatu
ukončil slovami: „Raz som počul kázeň pána farára, ktorý hovoril, že žena
i muž sa dajú charakterizovať aj jedným slovom.“ Rodina stíchla a domáci pán
bol rád, že mu dovolili pokračovať. „U ženy je to slovo čistota a u muža slovo
charakter. A bodka! Idesa po robote!“
Ale jako to u nich bývalo, práve, keď sa chceli rozísť, prišla babka Kušnírka,
ktorá zvykla vniesť do debaty nový rozmer.
„A na jedno sce zapomlji.“ „Babka, kde si dopoval bola?“ „Za dcerami. Paljice
mi popadalji a kim mi jich našla, coškalj mi začula.“
„Jako to teda vidíte? Na ktorú vlastnost dobrého otca a matky sme zabudli?“
„Na zbožnojsc.“ „Tak nábožnosť vravíte? Prečo je taká doležitá?“ „Joj, jak
sprosto še pitaš. Šak dvojo užati muša uznac, že dachto nad ňimi je, chto to
riadzi. A veckaj, o čim budu cali čas hutorec? O šljimakoch, o bandurkoch, ale
Božičkovi nič? Mariša Klempajova sebe chcela zobrac za muža dajakoho
Američana, ale vun ňeznal hutorec po mašom a vona po jich. Ta ljem patreli
do tich svojin oči, pokim jich to neomrzelo… Znala plis, sori i daňke fenkju či
co. No tri slova opakovac dookola nestačilo. I rozišlji še. Ta toto vam třeba?“
Proti tejto modrosti nikto nevedel namietať.
To je, drazí přátelé, výzva a nabídka do těchto podzimních večerů.
Najděte si nějakou pěknou literaturu, která potěší a zahřeje vaše srdíčko a také
trochu vzdělá a rozšíří obzory.
Padre Pedro
BOHOSLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ
TV NOE
Radio Proglas ČT 2
internet
Pondělí – pátek
12:05, 18:00 18:00
sobota
18:00
MseOnline.cz
neděle
10:30, 18:00 9:00
10:00
Během týdne zve rádio proglas k modlitbě růžence (od pondělí
do pátku ve 20.00), v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky – a v pátek
jsme zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.
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Jezernice Loučka

Podhoří

Bohoslužby
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
Sv. Karel Boromejský
31. týden v mezidobí
1. sobota k Panně Marii
32. neděle v mezidobí
Posvěcení lateránské
baziliky
Sv. Martin
Sv. Josafat
Sv. Anežka Česká
32. týden v mezidobí
33. neděle v mezidobí
33. týden v mezidobí
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11:00

Zasvěcení PM v
Jeruzalémě
Ježíše Krista Krále
(adorace Podhoří)
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Co se děje aneb co bude:
Teprve v pátek po dvou telefonátech a dvojím přečtení
př
dopisu
arcibiskupa, který také otiskujeme, jsem pochopil, že problém mší svatých je
ten, že platí výjimečný stav a v něm celoplošný zákaz vycházení až na některé
výjimky. Ale ty výjimky se nevztahují na bohoslužby.
To znamená, že už týden jsem vůbec do kostela nikoho pouštět neměl.
Ani sám sebe, protože bych tím porušil zákaz vycházení  Takže odsloužím
jen pohřby. Ale v kostele už nebude moci být se mnou nikdo. Jen pavouci a
případně kostelní myši.
Proto od této neděle budu sloužit zase všechny mše sám soukromně.
Mše ve všedních dnech jsou po jedné, takže tam nic slučovat nemusím, ale
nedělní úmysly budu slučovat všechny čtyři
ři dohromady, abych nemusel sloužit
slouž
sám soukromně čtyři mše za sebou, stejně už bych do konce roku nenašel
nenaš
náhradní termíny pro odsloužení těchto mší. Tato situace bude trvat nejspíše
do 20. listopadu, do kdy je prodloužen výjimečný stav. Pak bude vláda znovu
jednat, jak dál pokračovat.
Bratři, držme se  Pedro
Žalmy:
1.11. To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
8.11. Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
15.11. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
22.11. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
29.11. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Myšlenky k evangeliím:
1.11. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velikou odměnu. (Mt 5,1-12a)
8.11. Ženich je tady! Jděte mu naproti! (Mt 25,1-13)
15.11. Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.(Mt25,14-30)
pánem
22.11. Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
druhých (Mt 25,31-46)
29.11. Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. (Mk 13,33-37)
Jubilea:
I v tomto odloučeném čase máme několik oslavenců,
kterým chceme alespoň touto formou poblahopřát.
V Jezernici chceme poblahopřát panu Zábojovi, kterémuu
přejeme mnoho zdraví. Také v Podhoří se slaví
a gratulace letí na točnu paní Libušce
ce Nádeníčkové
k jejím požehnaným 85.. narozeninám a Toníkovi
Kubáčovi k jeho 55. Pozvedněte z okna skleničky a
usmějte se na svět celičký. Hojnost Božíhoo požehnání,
ochrany Panny Marie, štěstí, zdraví, radosti v kruhu
rodiny a co nejméně trápení s nemocemi.

Co nás čeká a nemine:
Kdy
8.11.

13.11.
13.11.

15.11.
22.11.
23.11.
25.11.
28.11.

Kde

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

V kolik

O co půjde

Hody ke sv. Karlu Boromejskému
Boromejsk
–
vzpomeňme v modlitbě na farnost Loučku a
vesnici Uhřínov a na jejich obyvatele
Studentský pátek – proběhne online
Pod
Večeřadlo – mariánské modlitby –
15:00
v současné situaci se spojí každý ze svého
domova
Hody ke sv. Martinu – vzpomeňme
v modlitbě farnost Jezernici a její obyvatele
všude
Po mši sv. Krátká adorace s požehnáním ke konci
církevního roku
Jez
18:30
Setkání pastoračních rad (bude-li povoleno)
Jez
18:00
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
Jez
17:00
Modlitba za počatý život + film aneb
církevní silvestr
Na spolča a dětskou mši si počkáme po nouzovém stavu 

Adopce na dálku aneb co se děje s naším Manikanthou:
Pozor, pozor! Dostali jsme dopis:
Milá Jiřino, (kontaktní osoba – doplň si své jméno )
posílám Ti mnoho pozdravů. Jak se máš?
Během korony jsem nestihl udělat všechny zkoušky,
pouze tři. Ukončil jsem 5. třídu. Během lockdown (uzamčení
- nouzový stav) nemohl
mohl můj tatínek pracovat, což bylo těžké.
V této kritické situaci nám dala sestra Marie Goretti
potravinový balíček. Škola zatím nezačala. Během prázdnin
jsem psal anglická a kanadská slovíčka. Učil jsem i sestru. Ve
zbytku času si hrajeme a pomáháme s prací
ací prarodičům.
Během korony platí zákaz pohybu, modlím se, aby už bylo
dobře. Sestra ukončila 3. třídu a nastoupila do 4. třídy. Rád
hraji hru labri s kamarády ze školy. Peníze za školu od Vás
jsem obdržel, moc Vám děkuji. Nevím, kdy zase otevřou
školu. Doufám, že v říjnu, nudím se.
Díky moc a přeji pevné zdraví.

Manikantha

Zpovídání před dušičkami a dušičkové pobožnosti na hřbitovech:
Pobožnosti na hřbitovech jsou jako každé jiné vycházení ven
nepovoleny. Nevztahuje se na ně výjimka jako třeba na nákup nebo cestu
do práce či k doktorovi. Tudíž nemůžeme organizovat nic pro veřejnost. Každý
musí sám pomodlit se nejlépe doma. A tak bude naplněn zákon. Možná že se
budou vysílat nějaké modlitby za zemřelé v televizi Noe, ale to vůbec nevím,
jen tak spekuluji.
Co se týče zpovědí, tak to je na individuální domluvě. Můžete mi
zavolat nebo napsat sms. A pak přijedu buď já nebo vy. Ale raději to odložme
až po 20. listopadu až naše vláda udělá nějaké změny. Snad to bude už lepší.
Možnost získat dušičkové odpustky je kvůli pandemii prodloužena
Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky
pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich
získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících.
Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie,
která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených
koronavirem.
Podmínky pro plnomocné odpustky: návštěva hřbitova, modlitba
za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení
v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat
2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.
Podmínkami jsou v daný den: návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš,
modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího
zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou
získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím
církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude
možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí
za zesnulé.
Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře
za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby
za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je
součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného
s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.
Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek
Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužili třikrát za den mši.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci:
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou
následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se
pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu
těchto dní vykonat svatou zpověď.
Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení
Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se
nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou
zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí
Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo
vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech
19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních
nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby
veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo
biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou
odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně
viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19
dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi.
I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto
právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především
solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy
příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum
concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je
bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat:
v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme
příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné
situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme
na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba
růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať
sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo
duchovní četba Písma svatého.
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou! Za Českou
biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Zajímavosti:
Významný hudební skladatel Zdeněk Pololáník, který je nositelem
mnoha státních i církevních ocenění, oslavil 25. října osmdesáté páté
narozeniny. Jeho bohatá hudební tvorba zahrnuje kromě skladeb pro koncertní
provozování a hudby filmové, televizní a scénické také duchovní hudbu,
psanou k praktickým liturgickým účelům.
Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby
duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení
(společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu).
Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické,
televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na
vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.), a také baletů.
Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
a založil na JAMU oddělení duchovní hudby.
Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i
v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na novém Zélandu.
Zdeněk Pololáník stále žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, jeho syn
Petr je dirigent a skladatel ve svobodném povolání, dcera Jana varhanní
pedagožka s koncertní činností. Manželka Jarmila, emeritní profesorka
gymnázia v oboru hudební výchovy a české literatury, zůstala dobrovolně
po dobu totality v domácnosti, aby umožnila dětem hudební vzdělání
a manželovi svobodné povolání.
Červená středa
Je to připomínka pronásledovaných pro víru. Letos se uskuteční
25. listopadu již potřetí. Smyslem je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou
ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této
iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru –
lidé proto v tento den zapalují svíčky nebo dokonce nasvěcují významné
budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.). V Praze to bude třeba
Rudolfinum, Národní galerie nebo Černínský palác. V minulém roce se
k Červené středě připojilo na osmdesát subjektů po celé ČR. Akce se v tentýž
den koná na dalších místech ve světě, mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni,
Budapešti, na Filipínách.
Červená středa je jedinečná právě v tom, že spolupracují spolu židé,
křesťanské církve a náboženské společnosti všech denominací za účelem
náboženské svobody na celém světě.

