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Radostný Advent a Pokojné Vánoce!
Buďte pozdraveni, drazí přátelé. Přemýšlím o tom, jaký je rozdíl mezi tím,
když člověk někam, či o něco, usiluje dlouhou dobu, anebo to získá rychle a snadno.
Například když cestujete pár hodin letadlem, přistanete patnáct kilometrů
kilo
od Santiaga de Compostela a letištním autobusem speciálem dorazíte k hotelu.
Vstoupíte, ubytujete se, cestou do baziliky sníte oplatky tatranky, které jste ještě
našli v kapse bundy, a před několika hodinami jste si je koupili na hlavním nádraží
v Praze. S touto sladkou chutí v ústech vstupujete do katedrály a jdete ke hrobu
svatého Jakuba. A přitom vás napadne: Nenechal jsem doma v bytě zapnutou
troubu?...
Trochu jiný bude mít prožitek ten, kdo jde do Santiaga
Santia
pěšky třeba
z portugalského Porta nebo španělského Madridu. Užž je to několik týdnů, co je
na cestě. Potkal spoustu nových tváří a prošel mnoho zajímavých krajů, viděl
spousty východů slunce, zažil i deště, ranní zimu a odpolední
dpolední vedro. Přemýšlel
o mnoha věcech, které se mu hlavou honily, vzpomněl si na lidi, které s sebou přece
jen nese, i když tu nejsou. Srovnal si dokonalee myšlenky. Jeho celá bytost
je připravena a nastavena na vstup do města a vzápětí do katedrály,
katedrály o které se mu
občas i zdálo ve snu.
Myslím si, přátelé, že tak nějak jedním nebo druhým způsobem můžeme
prožít letošní advent a vánoce. Stačí si vybrat, co chceme. Berme v úvahu, že Josef
s Marií putují asi sto dvacet kilometrů z Galileje do Judska, aby se nechali
n
zapsat
v Davidově městě u úředníků římské moci. Taky putují a nemohou ani moc spěchat.
Maria musí putovat pomalu. Josef ji nemůže strhat. Bere velmi moc ohled
na skutečnost, že Maria každou chvíli bude rodit.. Jen ať se to nestane někde
po cestě. Snadd to všechno dobře dopadne. A tak jdou, někdy si povídají, jindy mlčí,
dívají se na sebe, na davy lidí okolo anebo na krásnou kopcovitou krajinu. Přemýšlí
o Bohu. Přemýšlí o událostech, které nedávno prožili a snaží se pochopit, co tím
vším Hospodin sleduje.
e. Jak to bude dál? To kráčení vedle oslíka a pohledy na Marii
jsou hlubokou a silnou modlitbou odevzdanosti do vůle Hospodinovy. Cesta ubíhá
pomalu a přitom se nepozorovaně naplňují Boží plány.
Máme před sebou další advent a vánoce. Můžeme z obou krásných
krásnýc období
načerpat hodně sil do svého života. Putujme tedy s otevřenýma ušima a očima.
Padre Pedro
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Jezernice Loučka
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Bohoslužby

11:00

1. neděle adventní
(adorace Podhoří)
Sv. Ondřej

16:30
18:00
17:00
18:00

Sv. František Xaverský
8:00
17:30

11:00
18:00

16:30
8:00

2. neděle adventní
(adorace Dolní Újezd)
Vigilie slavnosti
Neposkvrněné početí PM

17:00
18:00
17:30

11:00

3. neděle adventní
(adorace Jezernice)
Sv. Lucie

16:30
18:00
8:00

17:00
18:00
17:30

11:00

16:30
21:00
17:30

22:30
11:00
11:00

4. neděle adventní
(adorace Loučka)

Vigilie Narození Páně
Slavnost Narození Páně
Svátek svaté rodiny
(adorace Podhoří)
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Sv. Silvestr
Slavnost Matky Boží PM
2. neděle po narození Páně
(adorace Dolní Újezd)
Újezd

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.

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

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

28.11. Na charitu
haritu

Sbírky v listopadu:
Farnost

Farní účty:

Na opravy
21.11.
1.860,5.000,5.500,2.200,-

Sbírky v prosinci:
prosinci
19.12. Na opravy

ADVENTNÍ AKTIVITA
Jezernice a Podhoří
V letošní aktivitě se budeme snažit stát
detektivem. Hned první neděli adventní dostaneme
každý svůj detektivní průkaz, který si podepíšeme
a přišpendlíme na nástěnku. Každou neděli je pro nás
připraven případ, kterým se celý týden budeme
zabývat, pokud případ (úkol) zvládneme a vyřešíme,
další neděli dostaneme pomůcku, která nám pomůže
k objasnění největšího případu všech dob. Pomůcky, které
získáme,
skáme, si nalepíme do svého detektivního průkazu. Celou adventní
dobou nás bude provázet detektiv Columbo (Jezernice) a Revolver (Podhoří).
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů je neváhejte oslovit. 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

Kdy

Kde

V kolik

28.11.
prosinec
1.12.
5.12.
8.12.
10.12.
11.12.
12.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.

Všude
farnosti
Jez
Jez
Jez
Jez
Jez
Jez
Pod
Lou
Je,DÚ,Po
Jez

Při mši
18:30
14:00
18:00
18:00
18:00
13:30
Po mši
Při mši
18:00

O co půjde
Žehnání adventních věnců
Zapisování intencí na první pololetí roku 2022
Setkání pastoračních rad (informace i o synodě)
Zahájení výstavy Betlémů u Hašů č. 119
Porada mladých z Trianglu
Kafeteze
Dětská mše svatá
Koncert
Otvírání Betléma
Obnova manželských slibů
Obnova manželských slibů
Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké
příspěvky, pošlete je včas

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava započne žehnáním Betlémů u Hašů v Jezernici
č.p. 119, jste všichni srdečně zváni. Samotná výstava bude
probíhat o sobotách, nedělích a svátcích od 13:00 do 17:00.
Výstavu bude možno shlédnout do 30.1. Pokud by měl někdo
zájem v jiný termín, je možnost se domluvit s panem Hašou
na tel. čísle 776 231 293. K vidění bude spousta Betlémů
různých velikostí a provedení. Sbírka se každým rokem
rozrůstá, takže uvidíte i nové, zajímavé a originální přírůstky.

VÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ
Dolní Újezd
20.12. v 16:45

Jezernice
18.12. v 17:00

Loučka
15.12. v 15:45

Podhoří
16.12. v 17:15

BLAHOPŘÁNÍ
Sice žádné kulaté výročí nemá, přesto se chceme
hceme radovat
z Jeho narození a připojit se k ostatním gratulantům, kteří již více
než dva tisíce let tuto velkolepou událost oslavují.
Připojuje se i redakce 
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CO JSME PROŽILI A KDE JSME BYLI – mladí z Trianglu
Poslední říjnovou neděli jsme byli nad Bořím pouštět draky.
draky Sešlo se nás
tam hodně, draci byli koupení i vyrobení a i když nebylo moc větrno,
větrno tak přesto
nám létali. Společné odpoledne jsme zakončili táborákem.

V sobotu 20.11. jsme se po poledních
siestách vydali do Všechovic, kde se konalo
děkanátní setkání mládeže. Přivítal nás otec biskup Antonín, který setkání zahájil
mší svatou. Po přesunu na faru a punči jsme se usadili a poslechli si svědectví
sestry Marie Maňákové o jejím poslání a povolání jakožto varhanice
v olomoucké katedrále, ale hlavně jako nemocniční kaplanky. Po krátké pauze
nám P. Lukáš Engelmann nastínil ožehavé téma homosexuality, přístupu k těmto
lidem a jejich pastorace. Po zodpovězení otázek jsme se šli nasytit i vynikajícím
řízkem s bramborem a na závěr celého setkání nás čekala ještě duchovní večeře
v podobě adorace.
Červená středa vznikla na britských ostrovech v roce 2016. Jedná se o
celosvětový projekt. Smyslem akce je veřejně si
připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni
pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním symbolem
akce je červené světlo, a červené nasvětlení památek.
Červená je barva krve, mučednictví a světlo je
symbolem naděje v temnotách. Letos se do této akce
zapojilo přes 120 farností, sborů, obcí, veřejných
institucí. Mezi nimi byla i Jezernice. V 18:00 jsme se
sešli při bohoslužbě slova, kde jsme vzpomněli příběhy
lidí, pronásledovaných pro svou víru a společně jsme se
spojili v modlitbě za ně. Děkuji Vám všem, kteří si
v tento den vzpomněli v modlitbě.
Více informací a fotek: https://www.cervenastreda.cz/fotogalerie/?gallery=jezernice-svhttps://www.cervenastreda.cz/fotogalerie/?gallery=jezernice
martin

5

NOVINKY Z JITŘENKY
Jedenáctá etapa nás vedla ke svatému Martinu do Jezernice, a dvanáctou si
hlídejte na stránkách centra pro rodinu nebo na stránkách našich farností 
Adventní hra
Zveme vás na putování Adventem. Od soboty 27.11., před
každou adventní nedělí, najdete na čtyřech stanovištích
v Hranicích výzvu na týden a také postavičky do Betléma. První
týden to bude kartička s hvězdou, další týdny postavičky Marie,
Josefa a Ježíška v jeslích. Postupně si tyto postavy budete lepit
na kartičky. Zároveň budete celý týden plnit úkol z výzvy na týden. (Můžete se také
zúčastnit naší soutěže. Na adresu cprhranice@ado.cz zašlete jednu fotku z vašeho
putování a odpovědi na čtyři otázky, které budou na stanovištích. Tři rodiny budou
vylosovány a obdrží malé věcné ceny.)
1. neděle adventní – hledejte v areálu hřbitova u Kostelíčka (další zjistíte na:
https://hranice.dcpr.cz/).
Maruška Kaňovská

VÝSLEDKY VOLEB PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD
Členové patoračních rad
Dolní Újezd
Jezernice

Radová
Štěpánová
Zábranský
Kašpar
Šalplachtová
Slaměník
Kotlánová
Mašková

Haša Ladislav, ml.
Hašová Marta, st.
Libosvárová Jarmila
Zemánková Marie

Členové ekonomických rad
Dolní Újezd
Jezernice

Loučka

Podhoří

Čoček Jiří
Hrbáčková Daniela
Pinček Pavel
Doubravová Růžena
Tvrdoň Mario
Bednářová Pavlína
Bednář Jiří
Košvancová Marie

Rodeová Markéta
Obořilová Anna
Pchálková Lenka
Obořilová Jarmila
Brussová Bohumila
Luptovcová Eva
Rodeová Helena
Pchálek Václav

Loučka

Podhoří

Štěpán
Hašová Marta, ml. Kunovská Miroslava Rode Michal
Smyčka
Chytilová Pavlína Pinčeková Jarmila
Obořil Pavel
Házová
Rada Pavel
Bouchalová
Frelichová
Staré rady předávají štafetu nově zvolené radě. Patří se poděkovat všem členům,
kteří během náročného období pracovali, jak mohli, aby to tady žilo.  Děkuji
vám všem a novým členům rad přeji mnoho Ducha svatého, také tvůrčí síly,
nápadů, vytrvalosti a elánu. Pán Bůh se vám revanšuj a Bůh vám žehnej
Padre Pedro
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LIST OTCE ARCIBISKUPA
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod
Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho
historického příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho
života či na konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života,
do našich vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež
František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý
otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a
krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme
Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat
pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v
rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde
zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou
hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není
potřeba hledat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte
jich však mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte
krátkou modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho
setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte
mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při
tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé
kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst
druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak
by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud
nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. Do příštího setkání ať se každý modlí za
správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná
Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali.
Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží
hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být
otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která
hledá dobro druhého. Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co
Vás napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to
připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení
projevů lásky v dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu
adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní
zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině.
Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu
vlastní rodiny. K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
Arcibiskup Jan
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NĚCO PRO ŠEDÉ BUŇKY MOZKOVÉ

Požehnaný advent
a radost a pokoj
z narozeného Krista
vám přeje redakce 
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