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Přátelé,
následující měsíc bude napůl postní a napůl již velikonoční. Ohledně té doby
postní, kterou budeme za dva týdny opouštět, mě vyvstala na mysl událost z
pašijí. Jeden příklad za všechny aneb jak je svět se svými pokušeními pořád
stejný. Ježíše přivedli na nádvoří
ádvoří Pilátova paláce a probíhá napjatá scéna
překřikování a překrucování pravdy. Přesně podle plánu a noční dohody: lépe,
aby zemřel jeden člověk za národ, než aby byla zničena celá země. Prostě ho
obětujme, i když je nevinný, co na tom. Hlavně, že bude potom zase klid a věci
se vrátí do starých dobrých pořádků. A tak křičí dav lidí, až hlasivky selhávají:
„Ukřižuj ho!“ Křičí a vyhrožují: „Piláte, jestli ho nevydáš, aby byl ukřižován,
nejsi přítel císařův.“ A hele, ti, co to křičí, copak jsou nějací přátelé
přáte císařovi?
„Nemáme krále, jenom císaře!“ Ale vždyť ho bytostně nenávidí. Prostě zlo se
nezastaví ani před obludnými lžemi, aby dosáhlo svého. Tehdejší politická
situace byla syrová, až mrazí. A vystrašený Pilát, aby zachránil svoji politickou
kariéru, udělá
ělá rozhodnutí, které ho dostane do kréda, ale ne proto, abychom ho
velebili a uctívali jako skvělého a pevného muže, nýbrž abychom ho vzpomínali
jako slabocha, pro kterého jeho vlastní pohodlí znamenalo více než cizí nevinná
krev.
A současná politická situace
tuace je tomu bohužel od čtyřiadvacátého února
tak podobná. Kolik nevinné krve teče dnes? A kolik Pilátů si dnes myje ruce?
Ty pašije, které budeme za týden poprvé číst, jsou neuvěřitelně aktuální v každé
době. Až z toho mrazí. A musíme dodat, že vůbec celé
cel evangelium
je nestárnoucí. Na nás je, abychom z toho dokázali čerpat a pomáhalo nám to
orientovat se v přítomnosti. Záleží totiž na našich myšlenkách, slovech,
a v neposlední řadě i skutcích. Kolik máme ještě času, abychom vylepšili své
nepříliš slavné skóre?
kóre? Někteří tu budete třeba ještě osmdesát let. Někteří padesát,
jiní třicet nebo patnáct let. Některým zbývá ještě pár měsíců a jsou takoví,
kterým zbývá jen pár dní. Ať už život končíme nebo ho teprve začínáme, jde
o to, abychom byli připraveni na setkání
ání se Zmrtvýchvstalým Kristem. Abychom
podle evangelia Matoušova mohli uslyšet slova Krista vzkříšeného: „Pojďte,
„Pojďte
požehnaní mého otce, přijměte jako dědictví království připravené pro vás
od založení světa, neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem
j
žízeň a dali
jste mi napít, byl jsem cizinec, a přijali jste mě, nahý a oblékli jste mě, nemocný
a navštívili jste mě, uvězněný a přišli jste za mnou…“

Denně se proto rozhodujme podle evangelia, které je
spolehlivým průvodcem a prosme o světlo Svatého
Svaté Ducha, ať
neděláme chybné kroky. Na nádvoří Pilátova paláce buďme
těmi, kdo nepřidají svůj křik: „Ukřižuj!
křižuj!“ Ale statečně
vyjádřeme svůj nesouhlas a zastaňme se toho, komu se křivdí.
Po vyjití z městských hradeb nebuďme těmi, kdo křičí podlými nadávkami
a plivají na něj: „Coo ten cizák tady chce, špína, vyvrhel odkudsi z daleka,
galilejec!“ Buďme raději Veronikou, která se nestydí, že ho má ráda a nebojí se,
že ji budou vojáci mlátit, když mu podá kus látky na otření zkrvavené tváře.
Nebuďme jako Šimon z Kyrény,
yrény, kterého museli vojáci nutit, aby Ježíšovi
pomohl. Pomožme bez váhání, bez popohánění bez dlouhého vysvětlování,
vysvě
protože poznáváme, kdo je skutečně potřebný a sám si neporadí. Nebuďme jako
zákoníci, kteří křičeli na Ježíše na kříži s pohrdáním: „Jiným
m pomohl, ať pomůže
sám sobě, je-li
li syn Boží.“ Raději stůjme pod Křížem a mlčme spolu s Janem,
Marií a ostatními ženami. Buďme trpícímu nablízku. Trpme spolu
spol s ním, protože
to je návod ke spáse. Neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův.
To Kristovo zmrtvýchvstání je pozvánkou pro každého z nás. Každý z nás může
uslyšet z Ježíšových úst tu úžasnou větu: „Amen pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji.“ Boží království žijeme už tady a teď a podle tohoo jak ho žijeme, bude
vypadat i naše věčnost u Boha nebo bez Boha. Vzpomeňme
meňme na Ježíšovo
podobenství o boháčovi a chudákovi Lazarovi. Podlee toho jak žili tady a teď,
byl zhodnocen jejich život a to mělo rozhodující
ící dopad na jejich vzkříšení
a věčnost. A myslím, že Ježíšovi bychom mohli věřit. Komu taky jinému?
Jsme pozváni Kristem nejenom, abychom oslavili Velikonoce při bohoslužbách,
které budou ve dvou našich farnostech. Ale jsme Kristem a církví burcováni,
abychom už nyní svým životem vykazovali znaky
aky vzkříšení. Žijme tedy tak
a podle toho, co chceme v hodině našeho vzkříšení od Krista vzkříšeného slyšet.
Než Matouše 25,41 tak to raději Matouše 25,34.
4. Ale rozhodni se každý sám
za sebe.
Padre Pedro

Přeji vám všem šťastné
a hluboké prožití Velikonoc!
Velikonoc
SBÍRKY
Sbírky únor/březen:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Ukrajina
27.2.
5.076,3.000,7.000,5.500,-

Opravy
20.3.
1.440,2.500,5.500,1.300,-

Manikantha
27.3.
2.250,1.300,1.500,1.500,-

Sbírky v dubnu:
14.4.
14.4.-16.4.
– Boží hrob
17.4. – kněžský seminář
24.4. – opravy
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ROZPIS BOHOSLUŽEB
Dolní
Újezd

Datum
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4.4.
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8.4.
9.4.
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17:30

10.4.

Ne

9:30

11.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.

Po
St
Čt
Pá
So

17:30
18:30
18:30
21:30

17:00
17:00
19:30

17.4.

Ne

17:30

8:00

18.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.

Po
St
Čt
Pá
So

8:00

24.4.

Ne

9:30

25.4.

Po

17:30

Jezernice Loučka

Podhoří

Bohoslužby

11:00

5. neděle postní
(adorace Dolní Újezd)

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

17:00
18:00
17:30

11:00

16:30

9:30

11:00
8:00

Květná neděle
(adorace Jezernice)
Pondělí svatého týdne
Středa svatého týdne
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Zmrtvýchvstání Páně
(adorace Loučka)
Velikonoční oktáv

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

11:00

2. neděle velikonoční
(adorace Podhoří)
Sv. Marek

26.4.-.17.5. Dovolená otce Petra
mše svaté v tomto období nebudou.
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CO NOVÉHO V KOSTELE ANEB NÁVRAT do starých kolejí
Od pondělí 14. března 2022 došlo k uvolnění protiepidemických opatření.
 V kostele nejsou povinné respirátory.
 Navrácení zpět do kostelních lavic (nebojte se, přijďte, už
nemusíme dodržovat rozestupy, jsme limitovaní jen
velikostí kostela, ale dobrých lidí se vejde všude plno 
a televize nám přijímání Krista v eucharistii nenahradí ).
 Nebojme se, potřesme si pravicí a popřejme si vzájemně pokoj.
 Je obnoveno přinášení obětních darů (ministranti toho mají hodně, proto Vám
budou vděční, když jim s tím trošku pomůžete).
 Kdo se nebojí, může přijímat eucharistii přímo do úst.
 Do kropenek se vrátí svěcená voda (opět si při vstupu do kostela můžeme
připomínat svůj křest a to že jsme součástí jedné církve)

NÁVRAT Z IZOLACE – očima biskupů ČR
Drazí věřící, sestry a bratři
díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění
protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích
respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké
době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli
přibrzdit šíření nemoci.
Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast
na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích
prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké
situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň
na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní
přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.
Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a
přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů
i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově
žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc
těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených
škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické
víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.
Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů
a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději
od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.
Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných
situacích žít jako svědkové vítězného Krista.
Vaši čeští a moravští biskupové
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Někteří se ptali, co se modlit při bdění v Getsemanech a u Božího hrobu.
Pokud tedy chcete, zde můžete využít textu jako průvodce.

BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ
Co se můžeme naučit na Ježíšově
vě příkladu z Getsemanské zahrady?
zahrady
Když vyšel z horní místnosti, spolu se svými učedníky začal zpívat hymnu
Pesach. To je jediný případ, o kterém píše Písmo sv., že Ježíš zpíval. Když přišli
do zahrady Getsemane, řekl jim: "Bděte a modlete se, abyste nepřišli
do pokušení." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, a řekl jim: "Má duše je
smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou." Znovu odešel a modlil se:
"Otče můj, jestliže je možné, ať mě mine tento kalich."
Ježíš dvakrát vstal od modlitby a vrátil se
k učedníkům, ale když je našel spát, znovu se vzdálil
a modlil se stejnými slovy: "Ne jak já chci, ale jak ty."
Lukáš nám říká: "Zde se Mu zjevil anděl z nebe
a posiloval Ho. On se v smrtelné úzkosti modlil ještě
vroucněji, přičemž Mu pot stékal na zem jako kapky
krve."
Myslete dnes na to. Kristus se modlil, zatímco
ostatní, neuvědomujíc si nebezpečí, spali. Také my.
Vstáváme v noci a modlíme se za naše spící bratry, kteří
zavírají oči před nebezpečím, a dále si nevnímajíc spí. Ale my, kteří víme,
musíme čerpat a modlit se s Ježíšem, naším Pánem a Bohem.
Když Petr násilně usekl Malchusovo
ucho, náš Pán ho pokáral a nařídil mu, aby
schoval svůj meč. On jim na to řekl: To stačí.
I my, když prožíváme těžké
t
období, měli
bychom s důvěrou použít zbraň modlitby.
modlitby
Další lekce,
kce, kterou vidíme v modlitbě
v Getsemanské zahradě je, že Kristus se
upřímně modlil, aby Bůh toto břemeno od něj
vzal. Vidíme, že můžeme požádat o pomoc
během pozemského utrpení. A také vidíme,
idíme, že stále musíme přijímat Boží vůli
a věřit v jeho prozřetelnost. Ten, kdo zvětšuje svůj kalich utrpení, nabízí nám
bohaté milosti v nepředstavitelném množství. To vše jen za prosbu a za důvěru!
Aby naše modlitby byly vyslyšeny, musí být jako Kristovy,
Kristov to znamená,
že musí být uctivé. Kristus "poklekl a padl na obličej".
Účinky Kristovy modlitby v zahradě
První účinek jeho modlitby: "Tu
Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval Ho."
Ho.
Přemýšlej o tom! Druhá osoba nejsvětější Trojice, Král andělů, Utěšitel
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srdcí, je sám utěšován Andělem! Připomínáme, že po jeho těžkém 40-denním
postu se o našeho Pána postarali andělé. Vidíš pokoru našeho Pána? Vidíš,
že poslal útěchu svým stvořením? Žádá naši lásku na oplátku za jeho! Jak
můžeme být vůči tomu takto lhostejní!
Tato nejněžnější scéna by měla posunout naše srdce k lásce našeho Pána
a Spasitele a také nám vštípit důvěru v naše spojence, anděly, kteří nám byli daní
z nebe, aby nás vedli a hlídali, a aby nás posilovali v našich bojích. Jaký
vynikající příklad nám ukazuje Svatá Trojice, aby nám připomněla Boží
láskyplnou prozřetelnost ve všech našich potřebách.
Nyní jsme došli už k nejdůležitější lekci. Dříve Bůh požádal Abrahama,
aby obětoval svého syna Izáka. V poslední chvíli ho Bůh ušetřil. Ale teď,
v utrpení, Otec neušetří svého milovaného Syna. Neodnímá od Něho kalich
utrpení.
V posledním radostném tajemství náš Pán říká své Matce, že musí naplnit
Otcovu vůli. Nyní v tomto prvním žalostném tajemství můžeme vidět přesně to,
co se pod spojením Otcovy vůle myslí. Kalich utrpení nezmizí. Vypije se celý
až do poslední hořké kapky. Hořkost pocházela z poznání, že tato vzácná oběť
bude zavržena a dokonce mnohými i opovrhovaná.
Andělskou útěchou obnovil jeho odhodlání, a nyní, zcela ponořený do vůle
Svého Otce, probouzí učedníky: "Vstaňte a pojďme." Tímto příkladem vidíme,
že Kristus, naše Hlava, vede nás, Své mystické Tělo. Stejně jako my, vstává a
setkává se s výzvami našeho dne, pronásledováním, která čekají na nás všechny.

BDĚNÍ U BOŽÍHO HROBU
Je ticho. Mrazivé ticho. Vše skončilo, je dokonáno. Aktéři odešli ze scény
do svých domovů a teď spí. Jen stráž u hrobu bdí. V hrobě leží Ježíš zabalený
do pohřebních pláten. Člověk v tom tichu by si pomyslel: je konec. Ale člověku
slouží paměť. Vždyť nedávno tentýž Ježíš ležel v jeslích, zabalený do plínek.
Tichá noc. Všechno spí, jen u jeslí Josef s Marií bdí. Taková jiná stráž. Ta první
střeží mrtvého, aby neožil. Ta druhá střeží živého, aby nezemřel. Dítě
bez pomoci rodičů dlouho nepřežije, a proto Josef s Marií bdí. A jsou užaslí
a šťastní. Dítě, Syn Boží jim byl dán. Stráž u hrobu byla asi
také užaslá. Jakže? Mrtvého střežit? Aby ho někdo
neukradl? Kdo by to dělal? A co by s ním dělal? Taková
hloupost! Římský voják je disciplinovaný. Rozkaz splní
bezezbytku a na stráži neusne. Jen je nazlobený, protože
musí v horkém dnu a chladné noci střežit hrob, místo aby
s kamarády po službě popíjel víno a hrál v kostky. To ticho
nic neruší. Ani v Betlémě, ani v Jeruzalémě……………..Zatím.
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Uložit tělo do hrobu znamená uložit ho do země. Jinde ani není místo.
Nezáleží na způsobu uložení (platí to i pro zpopelnění) a na tvaru a kvalitě
hrobu. Uložit mrtvého do země znamená vrátit člověka do lůna země. Člověk,
prach země, se narodil z lůna matky nahý a nahý se tam vrátí (Srov. Job 1,21).
Do hrobu si nic nevezme, jen to, co vykonal dobrého. Platí to i o Ježíši. Nevzal si
do hrobu nic (vždyť mu i oděv vzali), jen to, co vykonal dobrého. A k tomu ještě
na rozdíl od jiných lidí i své Božství. Leží v hrobě, zbořený chrám boží,
ve kterém přebývalo jeho Božství. Živé a nesmrtelné, věčné. Semeno padlo
do země, aby vyklíčilo třetí den, vydalo plody a žilo navěky……….. Ale v této
chvíli o tom nikdo neví.
Ježíš – Žid – přijel do Jeruzaléma oslavit největší svátky. Jsou to velmi
významné svátky. Slavit je přikázal lidu Izraele skrze Mojžíše sám Hospodin.
Všichni si při slavení připomínali, že kdysi předkové byli egyptskými otroky.
Hospodin lid vyvedl mocnou rukou z Egypta a vytvořil z něho národ. Na jednom
břehu Rudého moře ustrašení otroci, na druhém jásající svobodní lidé. Z nich
Hospodin uhněte národ Izraele, boží lid. Před cestou jedli beránka, aby v síle
tohoto pokrmu přešli přes moře. Přejití. Pascha. Každé jaro budeme slavit
Paschu a jíst Beránka. Slavit Hospodinovo vítězství. Tolik se Ježíš těšil, že bude
slavit s apoštoly. Oslavil dřív než celé společenství Izraele. Nebyl čas. A když
v sobotu slaví všichni, on leží již v hrobě. Jako zabitý beránek. Beránek v Egyptě
dal svou krev, aby lidé byli uchráněni před smrtí. Tu noc anděl smrti prošel
Egyptem a usmrtil všechny prvorozené (t.j. nositele rodů!). Kolem obydlí židů
označených beránkovou krví však prošel bez povšimnutí. Pascha a beránek,
Beránek dal krev a přišel o život…………………………Teď leží v hrobě
a mocní se bojí, že není dost mrtvý.
Jaká to hrůza! Člověk přibitý na kříži! A umírá! Není mu pomoci!
On zemře! Kdo to zavinil? Co je to za Boha, který nechá takto umučit svého
syna A NIC NEUDĚLÁ! Podobně mluví lidé tohoto světa poměrně často. A je
i dost křesťanů, kteří říkají, že Bůh je všemocný a mohl zvolit jiný způsob naší
spásy. Všichni, kdo takto smýšlejí, chybují. Člověk po svém
stvoření byl varován před zlem. V božím společenství mu bylo
převelice dobře, a navíc byl člověk nesmrtelný. Jenže se dal zlákat
Lhářem a uvěřil lži, že teprve, až pozná zlo, bude jako Bůh. Bude
moci rozhodovat, co je dobré a co zlé. A tak člověk poznal zlo a ztratil
společenství s Bohem a nesmrtelnost. Stal se pronásledovatelem sebe sama, obětí
vlastní pýchy. Určuje, co je pro něho dobré a co zlé, zapomíná, že co je pro
jednoho dobré, pro druhého je právě zlé. Nedokáže se vyvarovat
nemocí, ubližuje a sám je ubližován. Ubližuje i sám sobě.
Neustále vede marný boj se zlem. Hledá ho kolem sebe
a zapomíná, že zlo je především v něm. A také zapomněl, že Bůh
je Láska a že člověka Bůh z lásky stvořil. Z nebytí nás přivedl
7

k bytí. Ale to Bohu nestačí. Láska chce darovat vše, tedy i věčný život. A proto
musí Bůh vzít na sebe lidský smrtelný život,, zemřít, ponořit se do smrti
a ulehnout do hrobu, aby tak zmařil moc smrti, porazil Zlo a dal člověku nový
život. Ve společenství se sebou, Život věčný………Ale
Ale zatím leží v hrobě.
Když se v Ježíši Kristu zjevila světu boží
oží Láska, očekávali bychom,
že Láska rozněcuje lásku, a proto skrze
ze Ježíše všichni poznají lásku, budou ji
opětovat, a tak se vše vlastně vyřeší. Nebe na zemi. Snad každý máme zkušenost,
že jsme nabídli přátelství, roky je upevňovalii a pak se něco stalo a bylo
po přátelství. Nebo jsme s láskou s někým jednali a vše se obrátilo
o
proti nám.
Je mnoho podobných zkušeností. Kdyby svět nebyl zasažený hříchem, pak by
láska vždy rozněcovala další a další lásku, až by nastalo nebe na zemi. Ne že by
se Bůh nespokojil s takovým výsledkem. Ale – svět je opravdu zasažený
hříchem. Vezměme to konečně vážně. V příběhu o Josefovi egyptském
egyp
čteme,
že ho jeho otec Jákob miloval nejvíce ze všech synů. Co nás při tom nejspíš
napadne?
Troufám
si
říct,
že přinejmenším pocit nespravedlnosti
vůči ostatním Jákobovým synům. Jenže
ono je to jinak. Josef porozuměl lásce
otce a opětoval ji stejnou mírou. Otec
miloval Josefa, Josef Otce. Otec miloval
ostatní syny, ale oni otce nemilovali,
protože viděli lásku Josefovu a žárlili.
Místo aby více otce milovali, chtěli, aby
otec Josefa méně miloval. Žárlivostt je nakonec přivedla až k myšlence Josefa
zabít.
Stejně tak to bylo s Ježíšem. I on miloval Jana. Naštěstí učedníci nežárlili,
alespoň ne do té míry, že by Janovi něco vyčítalii nebo se ho chtěli zbavit.
A světe div se – jejich láska postupně dorostla do lásky dokonalé jako u Jana,
až i oni dali za Ježíše Krista život. Boží láska je dokonalá. Nemůže být větší
lásky. Ježíš ji stále ukazoval všem, žil z ní,
vybízel k ní. U náboženských vůdců
a představitelů Božího zákona však sklidil
žárlivost, hněv, a nakonec odsouzení k smrti.
Až sem došla lidská zloba vedená lidským
určováním, co je dobré a zlé. Teprve
ve chvíli, kdy bylo dokonáno, se člověk
zastavil a uvědomil si hrůzu svého jednání.
Teprve pak, jat soucitem, se něžně, v pokoře
sklonil a dotkl se Lásky a zabalil Ježíšovo
tělo do plátna….. Láska leží v hrobě. Zatím.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc duben
Úmysl papeže: Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením
pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli
b účinně
podporováni ze strany vlády i svého okolí.
Národní úmysl: Modleme se za ty, kteří uvažují
o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby
poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli
na jeho volání.
Naléhavý úmysl: Modleme se za mírové řešení
složité situace na Ukrajině.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26.4.2022 oslaví sedmdesát roků života naše spolufarnice, paní
Jaroslava Šobáňová z Veselíčka. K tomuto životnímu jubileu
přejí štěstí, zdraví, spokojenost a hojnost
ojnost Božího požehnání
farníci z farnosti Dolní Újezd.
V Loučce v dubnu oslaví 30 let paní Růženka
Doubravová a manželé Jaruška a Pavel Pinčekovi 30 let
společného života. Přejeme jim hojnost Božího požehnání, darů
Ducha svatého a vyprošujeme ochranu Panny Marie.
V Podhoří bude slavit svých 30 dlouholetý ministrant a pomocník
pomoc
Pavel
Obořil. I jemu vinšujeme všechno nejlepší a hojnost Boží pomoci a ochrany.

CO SE DĚJE VE FARNOSTECH
VÝLET DO KŘELOVA (CPR Jitřenka)
Bylo to vtipné a poučné, tiskli jsme na list papíru
pomocí knihtisku. Také jsme prošli pevnost a ukázali jsme si
malý model pevnosti. Na závěr jsme šli do útrob vnějšího
opevnění.
Bety
Naše skupinka dobrodruhů navštívila v sobotu 26.2.
pevnost v Křelově, jež byla součástí Olomouckého
lomouckého opevnění. Prohlídku pevnosti
jsme začali návštěvou místnosti s knihtiskem a dozvěděli se spoustu zajímavostí
o historii psaní a tisku. Dále nás čekalo menší muzeum s přednáškou o samotné
pevnůstce a její následná prohlídka, jež končila průchodem
em chodeb vnějšího
opevnění. Na závěr nás zavedli do tkalcovské dílny, kde nám ukázali tkalcovské
stavy a vysvětlili nám, jak fungují. Prohlídku pevnosti jsem si velice užil, pan
průvodce byl showman a dokázal zaujmout i nejmenší
menší členy naší výpravy.
Šlo o jedinečný zážitek, který bych doporučil každému.
Dan & Michal
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DOLNÍ ÚJEZD
Dne 20.3.2022 byla v Dolním Újezdu slavena první dětská mše svatá
se znovuobnovenou scholou, či spíše scholičkou. Věk dětí se totiž pohybuje
od první do osmé třídy. Zkoušek a nácviku se ujaly paní Alžběta Šalplachtová
a Terezka Kotlánová, když navázaly na tradici a pozitivní zkušenosti bývalé
scholy pod vedením paní Zdislavy Házové, které tímto velmi děkujeme. Obě
dámy si zaslouží upřímné díky za trpělivost a přístup k dětem, stejně jako pan
farář Petr Utíkal za spolupráci, velké pochopení a v neposlední řadě za hru
na basovou kytaru. Nelze také opominout zpívající děti a jejich rodiče, kteří
projevili mimořádné pochopení. Zkoušky probíhaly jednou za týden, v pátek
večer a děti byly nadšené, poslušné a ukázněné. Prostě, na jedničku. Děkujeme.
Při mši svaté pan farář velmi zaujal děti netradičním kázáním. Takže, ačkoli se
jedná o děti poměrně malé, udržely pozornost celou mši svatou. Dětské mše
svaté by měly založit tradici konání jednou za měsíc.
Nikola Štěpán
SETKÁNÍ KOSTELNÍKŮ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili setkání nejen
pro kostelníky v Jezernici, na kterém jsme shlédli video připravené Liturgií.cz.
Toto poučné video lze najít na www.youtube.com – Služba kostelníka. Poučná
byla především diskuze a osobní sdílení, kdy jsme si mohli ujasnit a doladit
nesrovnalosti a obohatit se o své zkušenosti z letité praxe 
Anička O.
Dospěli jsme k názoru, že tato služba je mnohdy pro jednotlivce svazující,
proto bychom chtěli vyzvat ty, kteří by mohli nabídnout své ruce a svůj čas, aby
se nebáli a přispěchali na pomoc. Tuto službu konáme s láskou a k oslavě Boží,
je rozmanitá, ale mnohdy náročná, a další ruce nebo jen oporu bychom uvítali.
Nebojte se! Tuto službu není možné ocenit dostatečně zde na zemi, ale naše
služba nám bude připočtena jednou v nebi 
kostelníci
PS: pomoc by jistě uvítali i lektoři, zpěváci, ministranti, úklidové čety,
modlící se růženec, …

TÁBOR 2022 – LOUPEŽ STOLETÍ
Haló, haló! Na vědomost se dává, že se
nám otevírají brány k přihlašování na letošní
křesťanský tábor pod záštitou Sarkander, z.s..
Čeká nás kopec zábavy, hora dobrodružství, hluboké modlitby, vysoký
level tvoření  a poznávání a nekonečno vzpomínek. Donesla se nám totiž
informace o jisté krádeži v jedné vesničce, kterou máme vyřešit. Proto neváhej
a přidej se! 
Termín je 17.-26.7.2022, cena je 3.000,-, přihlašování bude probíhat
do 15.5.2022. (Místo zatím neřekneme, kvůli bezpečnosti místních obyvatel
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a abychom naši pomoc neprozradili.) Přihlásit se a získat bližší informace
můžete na mailu: Oborilova.A@seznam.cz
A co je to Sarkander, z.s.? Spolek dětí a mládeže, který pomáhá
při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí prostřednictvím
pravidelné i jednorázové činnosti, do které spadají mimo jiné
i tábory. O děti a mládež arcidiecéze se staráme prostřednictvím
několika poboček v téměř každém děkanátu. Více informací o spolku najdeš na:
https://sarkander.ado.cz/
Stejně jako hasiči, skauti,… tak i církev má někoho, kdo se stará o své
nejmladší. Jde o skupiny, scholy, společenství, ministranty, rodiny ale
i jednotlivce. Jsme rádi, že když se nám zrodí v našich hlavách nějaký nápad
a my ho realizujeme, je zde někdo, kdo nás chrání, kdo nám pomáhá.
Cyklo výlety, drakiády, divadla, víkendovky, potáborová setkání,
soustředění schol a ministrantů, otvírání betléma, a mnoho dalšího. I akce mimo
kostely v našich farnostech mnohdy jsou pod záštitou tohoto spolku, ať už se jich
účastní členové nebo nečlenové. Jako každý spolek i my jsme závislí na darech
z vašich řad. Děti stojí o společenství a setkávání a my jim ho chceme dopřát.
Anička Obořilová, zástupce hranické pobočky

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Kdy
2./3.4.
8.4.
9./10.4.
10.4.
13.4.
14.4.

Kde
V kolik
kostel
Při mši
Jez
18:00
kostel
Při mši
Lou
17:30
Pod
Jez, DoÚ Po mši

15.4.

všude

kdykoliv

15./16.4.
17.4.
19.4.
20.4.
22.4.
23.4.

Jez, DoÚ
všude
Jez
Jez
Jez
Jez

Noc/den
Při mši
18:00
19:00
18:00
18:00

24.4.

kostel

při mši

25.4.

Jez

18:30

O co půjde
Pomazání nemocných
Ministrantská schůzka
Žehnání kočiček a palmových ratolestí
Dětská mše svatá
Večeřadlo – mariánské modlitby
Bdění v Getsemanské zahradě
Začíná se modlit novéna k Božímu
milosrdenství
Bdění u Božího hrobu – po obřadech
Žehnání pokrmů
Porada mladých z Trianglu
Redakce farního časopisu
Ministrantská schůzka
Dětská mše svatá
Neděle Božího milosrdenství
Přinášení kasiček Postní almužny
Na konci mše svaté hymnus
Kafeteze – společenství seniorů
11

VELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ – host / velkopáteční KŘÍŽOVÉ CESTY

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Zpovídání hosta
před mší svatou
Pondělí 11.4.
Pátek 8.4.
Středa 6.4.
Čtvrtek 7.4.

Křížová cesta
na Velký pátek
14:30 – vycházka ke kaštanu
14:00
15:00
14:30

SESBÍRANÉ PERLIČKY












Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit
toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.
Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika
členů a zchátralost některých starých.
Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže.
Kvůli nastalé konfliktní situaci se nekoná původně ohlášené shromáždění
shromážd
za klid a mír.
Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách." Kázání zítra: "Jak najít Ježíše."
Barbora je stále v nemocnici. Má velké problémy s usínáním a prosí, zda by
jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání patera Jana.
Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský
útulek.
Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst... Poplatek zahrnuje
stravování.
Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele.
Tak skončilo jejich přátelství od školních let.
V přímluvách zaznělo: Rozšiřujme dobro a zlo. (v originálním znění
Rozlišujme dobro a zlo.)
Při čtení pašijí: Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na
kříži přes sobotu - tu sobotu totiž byl velký pátek. (v originálním znění:
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes
sobotu - tu sobotu totiž byl velký SVÁTEK.)

Po Ježíšově pohřbu
poh
si židé
předvolají
Josefa
z Arimatie.
Ty, vážený občan,
občan jsi prodal svůj
hrob tomu buřiči Ježíšovi?! Ale
pánové, zaprvé neprodal, ale půjčil,
a za druhé jenom na víkend.
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