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Přátelé,
když posloucháte dlouho nějakou populární rádiovou stanici, zjistíte,
že světem hýbou tyto věci, jako je ekonomika, politika, sport, počasí nebo
dopravní situace na našich dálnicích a silnicích. O tom tedy mluvit nemusím,
navíc jsou to věci velmi pomíjivé. Raději se pustím do duchovní tematiky, protože
ta je nepomíjivá. 
Měsíc květen nabízí hned několik nádherných teologických témat
k promýšlení nebo promodlení. Květen je měsícem Panny Marie, to víme. Miriam
byla plná Ducha svatého. Anděl jí řekl: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc
nejvyššího tě zastíní.“ Tato žena byla Bohem vyvolená k prvotřídnímu úkolu.
Přivést na svět a vychovat Boha a člověka, Ježíše. Maria se nezdráhala přijmout
tento úkol a dovolila Duchu Božímu, aby s ní udělal dílo dosud na světě nevídané.
Znovu tedy můžeme, drazí bratři a sestry, říci spolu s
Marií podobná slova: „jsem služebnice Páně, ať se mi
stane podle tvého slova, Bože.“ Maria rovněž
nechyběla ve večeřadle, když byl poprvé na
učedníky seslán Duch svatý. Mariánská úcta nás
tedy neodvádí od Boha, ale může nám pomáhat
hledat vanutí Ducha a nacházet na ně správnou
odpověď ve svém životě.
Duch svatý, bratři a sestry, jak víme, je jedna
ze tří Božských osob. Duch svatý se nám chápe
nejtíže, protože se v Bibli projevuje dosti záhadným
způsobem, a přitom vlastně sám nic nemluví. Přesto se o něm hodně mluví, jak
ve starém, tak i v novém zákoně. Je to on, kdo inspiruje proroky, kdo vede skrze
Mojžíše lid, kdo dává odvahu králům, kdo inspiruje mudrce, skladatele žalmů,
sestupuje na Ježíše v řece Jordán, povzbuzuje apoštoly a naplňuje před jejich
očima dokonce pohany. Bez Ducha Božího není možné dojít do plnosti pravdy.
Jaká je ta Boží pravda o mém životě? K čemu mě vybízí Duch svatý? Jak
se snažím rozlišovat ve svém každodenním životě jeho impulzy? Je dobré si klást
podobné otázky a vstupovat tak do vztahu také s touto osobou z Trojjediného.

Poslední neděli v květnu budeme slavit Nejsvětější Trojici. Další hluboké
tajemství naší křesťanské víry a zároveň jeho zásadní bod. Bůh není samotář.
I bez nás lidí žije ve společenství a přitom je jedním Bohem. Netvoří svět
z nutnosti, aby nebyl tak sám, ale proto, že chce, aby na jeho vnitřním životě
plném štěstí a lásky mohl mít ještě někdo další podíl. To je velice významná
skutečnost naší víry. Náš Bůh žije ve vztazích. Jedině tak můžeme zpívat
a vyznávat, že Náš Bůh je láska. Láska je možná
jedině tam, kde je vztah. A podle tohoto vzoru jsme
stvořeni i my lidé. Bůh učinil člověka, aby byl jeho
obrazem (Gen1,26). Máme tedy žít ve vztazích lásky.
Kdo nemiluje, Boha nepoznal. (1. list Janův 4,8)
Slavnost Trojice nás tedy vede k nejvnitřnějšímu
a nejpodstatnějšímu tajemství Boha a také všeho
stvoření: jen to, co žijeme s láskou má smysl, protože
skutečná Láska je z Boha, Bůh je Láskou a Bůh je
věčný. Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost
vytvářejí vztahy, které nekončí. (T. Špidlík)
Modleme se přátelé častěji tuto nádhernou modlitbu – pozvánku Božího
Ducha.
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své
lásky.
K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L: a obnovíš tvář země.
K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval
světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře
rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
Padre Pedro vám všem přeje krásný květen

BOHOSLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ
Během týdne zve Radio Proglas k modlitbě růžence (od pondělí do pátku
ve 20.00), v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky – a v pátek v 15:10
jsme zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství a k májové pobožnosti.
Pondělí – pátek
sobota
neděle

TV NOE
po,st,čt,pá 12:05, út 18:00
18:00
10:00

Radio Proglas
18:00

internet
MseOnline.cz

9:00
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OPATŘENÍ VLÁDY K 26.4.2021
Na základě mimořádného opatření dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám
pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění
tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021
se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může
týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý
účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo
nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry –
s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru
dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.
Bylo by vhodné se také ještě v následujících týdnech zdržet používání
svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.
Kromě výše uvedeného i nadále na svaté přijímání zůstáváme všichni
v lavici, kněz obejde kostel, abychom všichni mohli přijmout eucharistii
NA RUKU, zpěv je povolen v království krále Miroslava a pro ty, kteří to přes
respirátor zvládnou. Pokud začnete modrat, zvedněte pravou nohu a levou ruku
a budou-li vám síly stačit, volejte: „Tady orel!“   

ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum

Den

Dolní
Újezd

2.5.

Ne

17:30

3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

Po
Út
St
Čt
Pá
So

17:30
17:30

9.5.

Ne

17:30

10.5.
11.5.
12.5.
13.5.

Po
Út
St
Čt

17:30
17:30

Jezernice Loučka

8:00

9:30

Podhoří

11:00

Bohoslužby
5. neděle velikonoční
(adorace Dolní Újezd)
Sv. Filip a Jakub
5. týden velikonoční

16:30
18:00
17:00
7:30
8:00

9:30

11:00

16:30
18:00

6. neděle velikonoční
(adorace Jezernice)
6. týden velikonoční
Vigilie Nanebevstoupení
Nanebevstoupení Páně
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Dolní
Újezd

Datum

Den

14.5.
15.5.

Pá
So

7:30

16.5.

Ne

17:30

17.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

7:30

17:00
20:00

23.5.

Ne

17:30

8:00

24.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

30.5.

Ne

17:30

31.5.

Po

17:30

Jezernice Loučka

Podhoří

Bohoslužby

17:00
8:00

Sv. Matěj
9:30

11:00

7. neděle velikonoční
(adorace Loučka)
7. týden velikonoční

16:30
18:00

9:30

11:00

16:30
18:00

Seslání Ducha svatého
(adorace Podhoří)
PM, Matka církve
Sv. Filip Neri
JK, nejvyšší a věčný kněz

17:00
7:30
8:00

9:30

11:00

Nejsvětější Trojice
(adorace Jezernice)
Navštívení PM

SBÍRKY
Máme možnost přispívat na farní účty.
Můžete posílat nějakou tu korunku buď
hromadně, nebo častěji po menších obnosech.
Do zprávy pro příjemce uvádějte „DAR PRO
FARNOST“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Farní účty:
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

218263196/0300
219856057/0300
274705331/0300
274706027/0300

Sbírky v dubnu:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

3.4.
4.4.
Boží Kněžský
hrob
seminář
--4.400,--1.000,1.400,- 2.140,400,1.400,-

18.4.
Opravy

25.4.
Média

1.950,1.700,2.750,2.900,-

3.579,1.700,710,1.500,-

Sbírky v květnu:
16.5. – na opravy
23.5. – na církevní
školství
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KASIČKY POSTNÍ ALMUŽNY
Charita Hranice děkuje všem farníkům, kteří odevzdali pokladničku se svou
almužnou. V Hranickém děkanátu jsme díky Postní almužně získali rekordní
částku 130 560 Kč.
Vaše almužna pomůže rodinám s dětmi s postižením, vícedětným rodinám,
osamělým rodičům s dětmi, opuštěným a osamělým seniorům a lidem, kteří jsou
v obtížné životní situaci. Stále Vás prosíme o pomoc při vyhledávání potřebných.
Kasičky Částka V případě, že kdykoliv ve farnosti nebo
v okolí svého bydliště poznáte někoho,
Dolní Újezd
13
5.591,kdo pomoc Charity potřebuje, neváhejte
Jezernice
10
3.128,nás kontaktovat.
Loučka
6
1.711,Upřímné Pán Bůh zaplať všem,
Podhoří
7
2.148,kteří se do postní almužny zapojili.
Radka Andrýsková, Charita Hranice

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

Kdy

Kde

13.5.
14.5.
14.5.
19.5.
22.5.
26.5.

Pod
Hranice
všude
Jez
Jez
Jez

V kolik
kdykoliv
18:00
20:00
18:00

6.6.

Jez

?

18:00

O co půjde
Večeřadlo – mariánské modlitby
Studentský pátek
Novéna k Duchu svatému
Setkání pastoračních rad
Vigilie k Duchu svatému
Redakce farního časopisu – pokud máte
nějaké příspěvky, pošlete je včas
Mělo by proběhnout Boží Tělo s průvodem?

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Kde
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Denně v 18:00; so,ne,po 15 min před mší
Neděle po mši litanie, pátek po mši čtení a litanie
Denně v 19:30
Denně v 18:00
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BLAHOPŘÁNÍ
Dodatečně přejeme p. Jiřině Navrátilové z Jezernice k jejímu krásnému jubileu.
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo.
Jste bohatý člověk mezi námi,
Je tady jedna zdravice,
ne penězi, ale vzpomínkami.
ať žije podhorská krasavice.
Ať těch vzpomínek stále přibývá,
První kulatiny má,
ve zdraví a radosti ať život ubíhá.
Alžběta Rodeová.
V měsíci květnu p. Hašová oslaví šedesát,
Ať piluje svůj hlásek
chceme jí proto k narozeninám přát.
a zpívá v kostele jako konipásek.
K oslavě Boží kostelíček vyzdobíš,
v lavici se růženec pomodlíš.
Když je situace příhodná, na kůru si zpíváš.
Děkujeme, že se o jezerský kostelíček staráš.
Přejeme hodně Božího požehnání
a ochranu Panny Marie
Farníci z Jezernice
A teď ať neporušíme tradici,
Vypočítáme si lehkou rovnici:
6*10=3*20=100-40=50+10=30+30
Kdo už správný výsledek zná?
Kdopak že je má?
Skromná duše jezerského kostela,
co o výzdobu a zpěv se postará,
p. Marta Hašová, je tou pilnou včelou,
otevřela šedesátce náruč celou.
A tak všichni volejme a pějme,
na její zdraví si šťopičku dejme.
Zdraví, štěstí, dlouhá léta,
ať se stále směje a vzkvétá.
Mnoho radosti, síly a elánu,
ať se jí daří doma i kolem altánu.
Panna Maria kéž ji chrání a vede,
po všech cestách, po kterých půjde.
K tomuto skromnému přání,
připojuje se pan farář, redakce i známí.
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STOJANŮV KVĚTEN – májové čtení
K prožití letošních májových pobožností nabízí
olomoucké arcibiskupství brožuru nazvanou „Stojanův
květen“. Jedná se o májová kázání věnovaná
arcibiskupu Antonínu Cyrilu Stojanovi a zpracovaná
podle jeho životopisu od Mons. Františka Cinka.
Redakčně upravené a aktualizované vydání textu
z roku 1966 vychází ke 100. výročí Stojanova
jmenování olomouckým arcibiskupem (1921–2021).
Text lze najít na internetových stránkách:
https://www.ado.cz/2021/04/14/stojanuv-kvetenarcibiskupstvi-nabizi-pomucku-pro-majove-poboznosti/

PROSBA Z DOLNÍHO ÚJEZDA
Prosíme ochotné ženy, které by se mohly
zapojit do úklidových skupin, aby se přihlásily
a posílily úklidové čety kostela.
Zároveň se hledá někdo na místo kostelníka
z řad bývalých ministrantů (např.).
Odvážné duše ať se hlásí u Padre Pedra
nebo u jeho zákonného zástupce (paní Házové).

RŮŽENCOVÝ MARATON
Na
přání
Svatého otce bude
měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem
prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více
než rok, a také za obnovení společenských
a pracovních aktivit. Papež František si do této
iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě.
Proto arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce
poutních míst na území Čech, Moravy a Slezska, aby
se do této iniciativy také zapojili.
Zapojme se i my, ze svých domovů,
ze společenství májových pobožností, ať je hlas modlitby neutichající.
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Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu
Za celý svět raněný touto pandemií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Za všechny zesnulé
Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými
Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné
Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti
Za všechny děti a dospívající
Za všechny mladé lidi
Za všechny rodiny
Za všechny pracovníky médií
Za všechny seniory
Za všechny lidi s postižením
Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi
Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději
Za všechny vězněné
Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu
Za všechny migranty
Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi
Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací
Za všechny lékaře a zdravotní sestry
Za všechny lidi ve válce a za světový mír
Za všechny lékárníky a zdravotnický personál
Za všechny sociální pracovníky
Za všechny dobrovolníky
Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče
Za všechny, kteří poskytují základní služby
Za všechny učitele, studenty a pedagogy
Za všechny pracující a podnikatele
Za všechny nezaměstnané
Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
Za všechny zasvěcené muže a ženy
Za církev
Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života
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