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Přátelé,
Březen – do postní doby vlezem. Tedy přesně řečeno přísným půstem
a popeleční středou druhého března. Co je to vlastně postní doba a jaký je její
smysl? O tom se píše každým rokem mnoho úvah a zamyšlení. Stačí si pročíst
Katolický týdeník, nebo katecheze na vira.cz nebo katolik.cz nebo nějaký
časopis jako Immaculata a podobně.
Mě napadlo takové vlastní neohrabané přirovnání. Postní doba je jako naše
práce na zahradě před vypuknutím jara. Totiž
konkrétně ořezávání stromů a keřů. Odřezáváme
větve, které jsou zbytečné nebo zbytečně dlouhé
a veškerá živina by pak vstupovala do větví a nikoli
do plodů. Tak se zkrátí nebo uřežou. A také tím
ořezáváním usměrňujeme cestu, kudy se má větev
dále rozrůstat. Aby třeba zbytečně nerostla do výšky
a my museli trhat ovoce z vrtulníku, tak necháme
větve, které půjdou více do šířky, a když je trochu
podepřeme, zvláště meruňky nebo broskve, tak
budeme moci sklízet jen z malého žebříku. Prostě
stromky a keře omezujeme v jejich svobodě růst,
kam se jim zachce, ale budeme z toho mít v době
sklizně mnohem větší užitek. Plody nebudou malé
a kyselé, ale právě naopak, velké a sladké.
Postní dobu můžeme chápat tedy podobným způsobem. Naši svobodu dělat
co se nám zachce (prosedět celý večer u televize), chodit kam se nám chce
(navštěvovat plesy a koncerty), jíst na co máme chuť (dopřávat si výborná jídla
doma nebo v restauracích) a pít na co máme žízeň (cukr, káva, limonáda, čaj,
rum bum), na čas odložíme, abychom se nechali usměrnit a rozrůstali se tím
správným směrem. Cvičíme se tak ve ctnosti střídmosti a zdrženlivosti. A to nám
v konečném výsledku pomůže, aby strom našeho života byl nádherný, krásně
urostlý a jeho ovoce lahodné.
Nebo se na to můžeme podívat ještě trochu jinak. Postní dobu vzít jako
nutnou zastávku k tomu, abychom načerpali sílu a po skončení postní doby

se zase naplno vrhli do úkolů, které nám Pán připravil. Použiju příběh, který
najdete v malé brožurce plné příběhů od Bruno Ferrera Svítání pro duši:
„Byl jednou jeden kanadský dřevorubec Jim, který přišel vzít práci na pile.
První den přišel za vedoucím,
ten mu dal sekeru a svěřil mu
kus lesa. Muž odešel nadšeně
kácet stromy do lesa. Za jediný
den pokácel osmnáct stromů.
„Výborně“ řekl mu šéf pily.
„Jen tak dál.“ Dřevorubce Jima
ta
pochvala
povzbudila
a rozhodl se, že další den svůj
výkon ještě zlepší. Na druhý
den vstal dřív než ostatní chlapi
a šel do lesa jako první. Ale ať
se snažil, jak chtěl, pokácel ten
den jen patnáct stromů. Pomyslel si: „Asi jsem unavený“. A rozhodl se, že půjde
spát mnohem dřív než včera. Za svítání vstal, rozhodnutý pokořit rekord
osmnácti stromů. Jenomže ten den jich nedokázal pokácet ani polovinu. Další
den jich bylo sedm, pak pět a další den strávil celé odpoledne tím, že se snažil
pokácet svůj druhý strom.
Dřevorubec Jim měl obavy, co na to řekne jeho
zaměstnavatel, a tak za ním šel, aby se mu svěřil.
„Zapřísahám se, že se opravdu snažím, jak jen můžu,
šéfe.“ A vedoucí se ho zeptal: „Jime, kdy jsi
naposledy brousil sekeru?“
„Brousil? Neměl jsem čas zdržovat se
broušením, vždyť jsem přece pořád tvrdě makal!“ “
Tak nám, přátelé, všem přeju, ať se nám to
ořezávání nebo to broušení vydaří a nepromarníme
zbytečně tento vzácný čas. Krásný vstup do postní
doby.
Padre Pedro

ZAMYŠLENÍ VYSTIHUJÍCÍ NEJEN
POSTNÍ DOBU
Can’t = nemohu / can = mohu
Říci nemůžu (can’t) je snadné. Ovšem Kristus
chtěl, vzal na sebe kříž a šel. Byl ukřižován
a vzkříšen, abychom my mohli (can).
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Datum

Den

Dolní
Újezd

Jezernice Loučka

Podhoří

27.2.

Ne

9:30

17:30

11:00

28.2.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

6.3.

Ne

17:30

7.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

13.3.

Ne

17:30

14.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

20.3.

Ne

17:30

21.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

27.3.

Ne

17:30

16:30

Bohoslužby
8. neděle v mezidobí
(adorace Podhoří)
8. týden v mezidobí
Popeleční středa

17:00
18:00
18:00

8:00
8:00

1. neděle postní
(adorace Dolní Újezd)

9:30
16:30
18:00

17:00
8:00

18:00
8:00

2. neděle postní
(adorace Jezernice)

9:30
16:30
18:00

17:00
8:00

18:00
8:00

9:30

Vigilie sv. Josefa
Slavnost sv. Josefa
3. neděle postní
(adorace Loučka)

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

Vigilie Zvěstování Páně
Slav. Zvěstování Páně

18:00
8:00

9:30

4. neděle postní
(adorace Podhoří)
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27.3.

Ne

17:30

28.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30

3.4.

Ne

9:30

8:00

4. neděle postní
(adorace Podhoří)

9:30
16:30
18:00

17:00
18:00

8:00
17:30

5. neděle postní
(adorace Dolní Újezd)

11:00

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc březen
Úmysl papeže: Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým
bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života
prostřednictvím modlitby
i
konkrétního
nasazení
ve společnosti.
Národní úmysl: Modleme se za všechny, kdo se
připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu a jeho
církvi.
Naléhavý úmysl: Modleme se za mírové
řešení složité situace na Ukrajině.

SBÍRKY
Leden/Únor
Farnost

Na Bible
30.1.

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

2.065,1.600,600,1.200,-

Haléř
sv. Petra
20.2.
3.096,900,1.761,800,-

Únor:
27.2. Sbírka na opravy
Březen:
20.3. Sbírka na opravy
27.3. Na Manikanthu

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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BLAHOPŘÁNÍ
Narozeniny v březnu v Loučce: 50 oslaví paní Daniela Hrbáčková a 75 pan
Antonín Domes. Přejeme vše nejlepší!
Březen nese postní odříkání,
v Podhoří však i nedělní radování.
Skleničku chcem pozvednouti
a na zdraví zajuchnouti.
Požehnaný věk Bůh dává,
osmý křížek připočítává.
A komu pak to na zdraví?
Paní Kotačkové Marii.
Za Vaši věrnou službu děkujeme,
mnoho štěstí, zdraví vinšujeme.

Do Jezernice letí Ladíkovi přání,
přejeme mu Boží požehnání.
Čtvrtstoletí,
toto letí.
Tento měsíc narozeniny oslavíš,
to víš, čas, ten nikdy nezastavíš.
Přejeme Ti, ať se dobře bavíš,
ať chmur a splínů se zbavíš,
Když nemůžem si připít vínem,
pomůžem si aspoň rýmem.
Úsměv na tváři, pokoj na duši,
štěstí v životě a lásky po uši.
Přejeme Ti, aby Ti Duch svatý do cesty
vál,
abys na rozcestí
vždy dobře vybíral.

SCHŮZKA PRO ZNALÉ I NEZNALÉ
7.3. v 18:30 v Dolním Újezdu se
sejdou ekonomové počítající
sbírky,
případně
jejich
zástupci ze všech našich
farností.
23.3. v 18:00 v Jezernici se sejdou kostelníci, pradlenky
a ti, kteří se zabývají přípravou kostela ke mši svaté.
Setkání je i pro další zájemce a dobrovolníky 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Kdy

Kde

V kolik

25.2.

Jez

18:00

O co půjde
Proběhla ministrantská schůzka – další budou
následovat – bližší info hasusl@seznam.cz
GoodWork – koncert skupiny

27.2.

Soběchleby 15:00

2.3.

Všude

Celý den

4.3.

Pod

13-18

Adorační den farnosti zakončený mší svatou

5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
13.3.

Pod
Je,Lo,DÚ
Všude

Při mši

Udělování popelce

Při mši

Pod

???

Výroční den zvolení papeže – vzpomenout
v přímluvách
Večeřadlo – mariánské modlitby

14.3.

Jez

18:30

Kafeteze – společenství pro seniory

16.3.

Jez

18:00

Porada mladých na dětskou mši

19.3.

Pod

18:00

Dětská mše svatá

25.-27.3.

???

???

26.3.
27.3.

Pod
Je,Lo,DÚ

Po mši

27.3.

ČR

Kdy to
stihneš

28.3.-1.4. U nás
30.3.

Jez

Před mší
18:00

2.4.

2.4.
3.4.

Jez
Při mši
DÚ,Po,Lo

Popeleční středa – den přísného postu

Modlitební triduum matek
Misijní hlt/Misijní perníček – část sbírky této
neděle putuje na výuku adoptivního chlapce
Manikanthy
Pozor, pozor, nastavte si správně hodinky
a hlavně budík, ať nezaspíte na mši. 
Pospíme si o hodinu míň.
Zpověď před svátostí nemocných – otec Petr
vždy před mší svatou bude ve zpovědnici
Redakce farního časopisu – své příspěvky
a informace posílejte včas
Cyklo crux via
Křížová cesta na kolech po našem okolí – při
zastaveních zamyšlení a úkoly nejen pro děti
Pomazání nemocných
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KŘÍŽOVÉ CESTY
Kde
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Kdy
Pátek 17:30
Pátek 16:30
Středa 15:45
Březen – sobota 17:30, Duben – neděle 10:30

POSTNÍ AKTIVITA
Jezernice, Podhoří
Vzadu v kostele budou kartičky s úkolem. Ty se budou brát každou neděli.
Je na nich více úkolů, záleží na Vás, jestli si zvolíte jeden nebo jich splníte více.
Před obětním stolem bude drátěný kříž a miska s dřevěnými kostkami nebo
kameny. Následující neděli vložíte do drátěného kříže dřevěné kostky/kameny
podle množství splněných úkolů. Tento skutek symbolizuje to, že se každý
podílíme na Kristově účasti a vytváříme tak jeden celek.
Loučka
Přinášení křížů na horu Golgotu.
Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali svůj kříž
a následovali ho, protože on sám trpěl za nás a zanechal
nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích.
Ulehčeme mu tíži břemene.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Pomazání nemocných mohou přijmout nemocní, ti, jež
čeká operace a starší lidé nad 60 let. Tato svátost má být
posilou na duchu. Svátost lze přijímat opakovaně. Svátosti
pomazání nemocných má předcházet zpověď.
Pokud víte o někom ve svém okolí, kdo by tuto svátost chtěl, ale nemůže
přijít, nebojte se obrátit na kněze, po domluvě rád za dotyčným člověkem zajde.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Otec Petr vybízí: „Chtěl bych obnovit seznamy
a případné návštěvy těch, kteří již do kostela kvůli
zdravotnímu stavu přestali chodit. Nesmím připustit, aby
přestali chodit ke svátostem. Když nejde hora
k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře. Od toho tady
jsem, abych se o vás staral. Proto pokud o někom víte,
dejte mi vědět.“
Padre Pedro
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SYNODA
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se nebáli a šli do toho a vytvořili
společenství ve svých farnostech a ve skupinkách se zabývali různými tématy
a otázkami. Zprvu jsem měla obavy, jak to celé dopadne, jestli budeme schopni
vytvořit takovou skupinku, jaký to bude mít průběh apod… ale jsem moc ráda
za tuto zkušenost, za společenství i za podněty, které zazněly, a doufám,
že budeme i nadále na těchto podnětech a nápadech pracovat a že se dílo
pod vedením Ducha svatého bude dařit.
Jiřka H.
Závěrem bych vyzdvihla myšlenku, která zazněla v naší skupince:
„ Nepřežívat, ale ŽÍT“

Když se postíme, nemáme být ztrápení (Mt 6,16)
PROTO DOVOLTE TROCHU HUMORU
Čeští muzikanti byli na štaci a přišli do Rakouska, zrovna byla postní doba.
Tak se rozhodli, že zajdou ke zpovědi. První z nich přiklekl ke zpovědnici a kněz
se ho zeptal: „Was ist?“
„Ne, já nejsem basista, já jsem klarinetista,“ odpověděl muzikant.
„Was ist?“ ptal se znovu kněz.
Muzikant se zvedl, šel k ostatním a povídá: „První má jít ke zpovědi basista!“
Basista přiklekne a kněz se ptá: „Was ist?“
„Ano, já jsem basista,“ přikyvuje muzikant.
„Was ist?“ ptá se znovu již netrpělivě kněz.
„Říkám, že jsem to já!“
„Marš!“ zvolá naštvaný kněz.
Basista přijde k ostatním a povídá:
„Prvně máme zahrát pochod a pak nás vyzpovídá!“
Malá Eliška byla s maminkou na
Popeleční středu v kostele. Doma se ptá:
„Mami, je to pravda, že se všichni lidé
po smrti stanou prachem?" „Ano, Eliško,
je to tak. Pan farář ti to také říkal,"
odpoví maminka. Na to malá: „Jé,
to pod mou postelí musela už umřít
spousta lidí."
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