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Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení 
Drazí přátelé,
na začátku měsíce října píšu další zamyšlení. Samozřejmě nemůžu
opomenout, že říjen je měsíc svatého růžence. Ten se ostatně snažíme modlit
po celý rok. Ale teď bychom mohli naše snažení trochu zintenzivnit, když nás
k tomu nabádá celá církev. Já jsem si vědom, že moje nabádání a napomínání
k ničemu moc nenapomůže, protože
k vám do farností jezdím s krátkou
přestávkou už osmnáct let a výsledek
mých napomínání, nabádání a kázání
není moc vidět ani v říjnu ani v květnu.
Je to prostě na svědomí každého z nás.
Každý je strůjcem štěstí svého. Všechno
své duchovní úsilí neděláme pro pana
faráře, ale pro Boha a pro sebe.

Opravdová křesťanská víra
není sbírka muzejních kousků,
ale vztah – živý vztah s tím,
který je Život sám.

Ale jinak bych vás chtěl povzbudit myšlenkou, kterou jsem našel u světce,
který je nazýván apoštolem chudých. Jeho památka byla na konci září. Svatý
Vincenc z Pauly. Ve svých spisech pojednává zvláštním způsobem o modlitbě
a o službě. Řekl bych, že na svou dobu dosti odvážně a poněkud revolučně.
U nikoho jiného jsem takové myšlenky nenašel. Posuďte sami:
„Kristus se chtěl narodit chudý, vybral si za učedníky chudé a sám se stal
služebníkem chudých, měl účast na jejich postavení a prohlásil přímo, že cokoli
by se udělalo chudým dobrého nebo zlého, bude posuzovat tak, jako by se to
udělalo jemu. A když Bůh miluje chudé, miluje i ty, kdo je mají rádi. Neboť
když někdo někoho miluje, zahrnuje láskou i jeho přátele a služebníky. Proto
i my doufáme, že nás bude Bůh milovat kvůli chudým. Navštěvujme je tedy,
snažme se chápat chudé a ubohé a prožívejme s nimi jejich bolesti, abychom
smýšleli jako Apoštol, když říká: Pro všechny stal jsem se vším. Snažme se
proto s pochopením pro starosti a bídu bližních prosit Boha, aby nám dal
pravého ducha milosrdenství a slitování, aby jím naplnil naše srdce a aby ho
v nás uchoval.
Služba chudým má přednost přede vším a je třeba ji konat bezodkladně.
Je-li tedy nutné v době modlitby zanést někomu lék nebo poskytnout pomoc,
jděte tam s klidnou myslí a obětujte tu službu Bohu, jako byste byli
na modlitbách. Nemusíte se zneklidňovat úzkostí nebo výčitkami svědomí,
jestliže pro službu chudým vynecháte modlitbu. Vždyť to není zanedbávání
Boha, opustíte-li Boha pro Boha, to znamená, přeruší-li se jedna služba Bohu,
aby se pro něj vykonala jiná.
A tak zanecháte-li modlitby, abyste posloužili nějakému chudákovi, vězte,
že jste tím prokázali službu Bohu. Vždyť láska je víc než všechna pravidla,
a právě k ní má všechno směřovat. Láska je velká paní, a proto se musí dělat to,
co ona poroučí. Dejme se tedy s novým odhodláním do služby chudým
a vyhledávejme zvláště ty nejopuštěnější, neboť právě oni jsou nám dáni,
abychom péčí o ně sloužili našemu Pánu a Mistru.“
Takže já tomu rozumím takto: Maminka se s láskou stará o dítě a může si
představovat, že běhá kolem malého Dítěte Ježíše, vy starší, kteří pečujete o své
staré rodiče nebo souseda, můžete v této službě kontemplovat trpícího, slabého
a unaveného Krista, ti z vás, kteří máte ve své partě, či pracovním nebo školním
kolektivu někoho zanedbaného nebo odstrčeného, můžete svůj vztah k němu
prožívat jako službu odstrčenému Kristu.
Nuže, drazí přátelé, nebudu vás nijak přemlouvat a nabádat k většímu
modlitebnímu nasazení v měsíci říjnu. Buďte prostě tam, kam vás táhne vaše
láska.
Padre Pedro
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Bohoslužby
27. neděle v mezidobí
(Adorace Dolní Újezd)
27. týden v mezidobí
Sv. František z Assisi
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17:00
18:00

Panna Marie Růžencová
17:30
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28. neděle v mezidobí
(Adorace Loučka)
28. týden v mezidobí
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Sv. Terezie od Ježíše
29. neděle v mezidobí
(Adorace Jezernice)
Sv. Ignác Antiochijský
29. týden v mezidobí
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30. neděle v mezidobí
(Adorace Podhoří)
30. týden v mezidobí
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Sv. Šimon Juda
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31. neděle v mezidobí
(Adorace Jezernice)
Vigilie slavnosti
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na zemřelé
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BLAHOPŘÁNÍ
V Jezernici oslaví požehnané půlkulatiny pan Vilímec,
kterému chceme vyprosit mnoho zdraví a síly, a krásné
kulatiny paní Libosvárová, které patří velké poděkování
za ochotnou službu v kostele i na faře a oběma
vyprošujeme ochranu Panny Marie a Boží požehnání.
Do Podhoří chceme poslat blahopřání naší
překladatelce Manikanthových dopisů paní Markétě Brussové
k jejím neskutečným (10 + 6 + 7 + 2,4 – 9 + 5,6) * 2 + 3,9 + 2,2 – 0,1 = ,
a Vojtovi Pchálkovi, našemu ministrantovi, k jeho :2 =
. Oběma chceme
popřát mnoho zdraví, štěstí, elánu, síly, ochrany Panny Marie, Božího požehnání
a darů Ducha svatého.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITY PAPEŽE FRANTIŠKA
Měsíc říjen
Úmysl papeže: Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a
odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství
a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl: Modleme se, aby nově zvolení
senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
Naléhavý úmysl naší diecéze:
Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého
arcibiskupa a prosíme, veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou
za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým
obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je
k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

SBÍRKY
Sbírky září:

Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

18.9.
Opravy
1.481,2.500,2.300,-

Sbírky říjen:
16.10. – opravy
23.10. – na misie
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
(DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

O co půjde

Kdy

Kde

V kolik

3.10.

DoÚ

18:15

5.10.

Hranice

17:00

8.10.

Jalubí

Celý den

8.10.

Radíkov

Celý den

12.10.

DoÚ

12 – 17

14.10.

Jez

18:00

16.10.

DoÚ

9:30

Hody

16.10.

Pod

11:00

16.10.

Jez

16-20

19.10.

Jez

18:00

Hody
Adorační den farnosti – od 19 hodin
společná zpívaná adorace
Setkání pastoračních rad

23.10.

Zeměkoule

Celý den

23.10.

Kafeteze – společenství s besedou
Ekumenická bohoslužba u svaté Barbory
v hranických kasárnách
Pouť za otcem Pawlem Bilinskim
Potáborové setkání
Adorační den farnosti, zakončeno mší
svatou 17:30
Ministrantská schůzka

Misijní neděle

18:00

Redakce farního časopisu

19:00

Porada mladých

26.10.

Jez

30.10.

Všude

30.10.

Všude

Při mši

30.10.

DoÚ

9:30

Změna času, spíme o hodinku déle
Slavnost výročí posvěcení kostela –
všude, kde není znám přesný den
Sv. Hubert

30.10.

Pod

11:00

Dětská mše

DUŠIČKOVÉ ZPOVÍDÁNÍ A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Dolní Újezd
Jezernice
Loučka
Podhoří

Dušičková zpověď
Pondělí 31.10. od 17 hodin
Pátek 28.10. od 16:30
Středa 26.10. od 16 hodin
Čtvrtek 27.10. od 17:30

Pobožnost na hřbitově
Pondělí 7.11. po mši
Pátek 4.11. po mši
Středa 2.11. v 16:00, pak mše
Úterý 1.11. po mši
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KARTIČKY PRO DĚTI
Během letošního roku děti sbírají obrázkové
kartičky za nedělní mše, ze kterých možná něco
vznikne.  Pokud vám některé kartičky za září chybí,
hlaste se otci Petrovi včas, dokud je vozí sebou 

DOPIS OD MANIKANTHY
Milá Jiřinko, (milí farníci)
Jak se máš? Já se mám dobře. Ukončil jsem 7. ročník a postoupil do 8.
Teď už studuji na nové škole – Goverment high school v Allanki. Teď mám
školu blízko domu, asi deset minut chůze. Mí kamarádi Karan, Kiran, Rohit,
Rama a Laksham budou chodit do školy se mnou. Moc tě pozdravují. A já se
budu učit pilněji – chci se víc soustředit na ty těžší předměty. A děkuji za školní
potřeby, kterých se mně z centra dostává! Jsem velmi vděčný!
Letos jsem během letních prázdnin nikde nejel, moc mě to mrzí.
S kamarády jsem hrál kriket a na schovávanou. Také jsem byl v Kolgadde
na karnevalu. Máma mi koupila nové oblečení, hrál jsem si a byl jsem šťastný.
Od 15. května jsou školy opět otevřené. A brzy začne období dešťů. Teď
aspoň můžeme jíst melouny, mango a jackfruit (chlebovník).
Tímto končím svůj dopis.
S láskou Manikantha
*zpráva z centra: Manikantha si
ve škole vede dobře, ukončil 7. stupeň
a postoupil na stupeň 8. Je rád, že chodí
do školy spolu se svými přáteli, rád
s nimi tráví volný čas. Měl příležitost se
zúčastnit společenských her: carrom,
šachy, citron a lžíce, hudební židle,
lagori, tancuj a zpívej… Je velmi
aktivní.
Manikantha pomáhá s domácími
pracemi, dělá drobné nákupy, stará se
o zeleninovou zahrádku. Umí uvařit
pooja. Jeho mladší sestra Kasturi je
na 6. stupni, účastnila se taneční soutěže,
na které obsadila druhé místo.
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PRVNÍ FARNÍ DEN V DOLNÍM ÚJEZDU
Sobota, 10.9.2022 šest hodin ráno. Počasí nic moc. V aplikaci upozornění,
že od sedmi hodin začne pršet. Sedm hodin. Neprší, ale žádná sláva. V devět
hodin se všichni scházíme na hřišti. Stále neprší,
ale už je to lepší. Začínáme pracovat jako včeličky
a přestáváme nervózně sledovat počasí. Není čas…
Dámy připravují balíčky koláčků, cukroví
a chystají si kavárnu. Pánové připravují stan, stoly,
lavice. Končíme v jedenáct hodin a už svítí
sluníčko. Rozcházíme se domů, zůstávají jen ti, kdo
chladí a hlídají teplý guláš. Scházíme se v jednu
hodinu. To už svítí sluníčko a my s nadějí hledíme do dalších hodin.
Dokončujeme přípravu a už začínají přicházet první návštěvníci. 14,00 hodin.
Sluníčko krásně svítí, scholička je připravena k vystoupení na podiu. Nejsou
však lidi. Návštěvníci se pomalu trousí, ale je jich málo. Ve 14,20 začíná
scholička zpívat pro pár příchozích hostů. Ti ale tleskají a vystoupení se jim líbí.
Pak už to jde ráz na ráz. Začíná hrát kapela pana faráře, areál se plní, až máme
strach, že si nebudou mít kam sednout. Děti skáčou na hradu, pracují s Terezkou
Kotlánovou v dílničkách. Návštěvníci se občerstvují pivem, gulášem,
klobáskami, hotdogem a grilovanými hermelíny. Děti mlsají popcorn, cukrovou
vatu, lízátka. Cucají limonádu a dovádějí. K večeru dojde i na tanečky. Kapela
neúnavně hraje a už je jasné, že se podařilo. Návštěvníci se neradi rozcházejí
a každý z nich říká: Perfektní akce. Po odchodu posledních návštěvníků opět
nastupuje náš tým z pastorační a ekonomické rady a převážnou část úklidu
dokončí. Je okolo 22,00 hodin. Zbytek dokončíme ráno. Nastupujeme v 8,00
hodin. Areál uklidíme a předáme. Jdeme do kostela na mši svatou v 11,00 hodin
poděkovat. Máme za co… Už víme, že se akce podařila, že jsme přesvědčili,
že „kostelní okna“
nejsou jen suchaři.
Umí se bavit a také
pobavit.
Pánbůh zaplať
za počasí, za kapelu
a skvělé lidi v týmu.
Za farníky, kteří
jakkoliv přispěli, ať
finančně, pečivem, sladkostmi, cukrářskými výrobky nebo modlitbou a díky
za návštěvníky, bez nichž by to nedávalo smysl.
To byl první Farní den v Dolním Újezdu.
Nikola Štěpán
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HOMILIE ARCIBISKUPA JANA ZE STARÉ BOLESLAVI 28.9.
Eminence, excelence, vzácní hosté, milí přátelé,
svátek sv. Václava s vámi slavím poprvé jako pražský biskup a jsem rád,
že jste pozvání přijali, ba mám radost, že jsou zde i poutníci, kteří se řídí starým
heslem: Na pouť se nezve, na pouť se chodí. Jsem rád, že jsou s námi duchovně
i mnozí, kteří sice zůstali doma, ale díky televizi a rozhlasu mohou být s námi.
Prožíváme zvláštní dobu. Máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak
vysoký, jako dosud nikdy. V sousedství však zuří válka, která má ekonomický
dopad i na nás a nahání nám strach. Připutovali jsme k svatému Václavu, kterého
nazýváme věčným knížetem naší země, abychom ho prosili o mocnou přímluvu
u Boha i o dobrou radu. V jeho době taky nebylo snadné zajistit mír a zlepšení
životní situace lidu. Bezpečně víme, že jako vládce hledal rady k moudrým
rozhodnutím v modlitbě a v Božím slově.
Boží slovo nás v prvním čtení uvedlo do historické chvíle příchodu Izraele
do zaslíbené země. Mojžíš ukazuje na nádheru a mnohé výhody země, kterou
od Boha dostali, a upozorňuje: Nezapomeňte na Boha. Až se vám bude dařit
dobře, neříkejte, že jste toho všeho dosáhli jen svou prací, že na to máte právo,
ale buďte vděční Bohu, který vás obdaroval. Přiznávám, že v této chvíli
se smutkem a zahanbením myslím na hlasy našich spoluobčanů, kteří se zlobí
na rozhodnutí šetřit v zimě teplem kvůli válce na Ukrajině, a argumentují tím,
že jde o snížení komfortu, na který mají přece právo. Copak nemají stejné lidské
právo lidé na Ukrajině a v Sýrii či Libanonu, nebo v Africe? Kéž by se situace
obrátila k lepšímu, ale svatý Václav nám radí
nezapomínat na vděčnost. Když biblický Job onemocněl
a přišel o své bohatství i rodinné štěstí, řekl pokorně:
Bůh dal, Bůh vzal, ať je jméno Pána pochváleno.
A časem se nejen uzdravil, ale dostal více, než měl před
tím.
Hledáme-li program na skutečné štěstí této země,
zastavme se u slov evangelia, kde zazněla část Ježíšovy
programové řeči na Hoře blahoslavenství. Chcete být
blahoslavení, čili blažení, šťastní?
Záleží na tom, v čem štěstí hledáte, zda v tom,
oč můžete snadno přijít, nebo v něčem jiném. Těm, kteří
hledají štěstí jen v bohatství a blahobytu, říká Ježíš: Běda
vám, protože jste už svou odměnu dostali a spoléháte
na to, oč můžete snadno přijít. Šťastnými pak nazývá ty,
kteří nemají oč přijít, ale jsou plní naděje a umí se radovat z maličkostí, ty, kteří
neudělali středem všeho svoje já a svá domnělá práva, neuzavřeli se do sebe,
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či do bubliny těch, kteří jim vyhovují, ale mají cíle větší. Otevřeli své oči a vidí
druhé lidi, otevřeli svá srdce, vyšli ze sebe a žijí pro štěstí těch druhých.
Nepotřebují se prosadit, nepotřebují, aby je všichni poslouchali, aby jim tleskali,
nemusí upoutávat pozornost na sebe. Protože milují, hledají dobro druhých.
Protože jsou přejícní, radují se z úspěchů a štěstí druhých. Nebudí závist ani
žárlivost, ale přinášejí pokoj. Protože mají otevřené oči i rozum, vidí krásu
a úspěchy, ale i nezdary a chyby druhých. Ale neodsuzují je, protože znají
i chyby své. K druhým jsou milosrdní, protože vědí, že i oni potřebují
milosrdenství. Nejsou však zbabělí a dovedou snášet křivdy i urážky
a pronásledování pro spravedlnost a pravdu.
Ne všichni přijali Ježíšův program obnovy společnosti. Někteří se tak
zatvrdili, že se rozhodli Ježíše zbavit a ukřižovali ho. On to jako věrný svému
programu přijal tiše, ale jako vítěz vyšel z hrobu, protože poslední slovo nemá
smrt, ale láska. Ti, kteří jeho program přijali, vybudovali naši civilizaci.
Rozložili otrokářský systém, protože i v otrocích, v těch nejposlednějších viděli
Krista, naučili svět sociálnímu cítění a solidaritě, protože věděli, že je jednou
bude soudit Bůh podle toho, jak se chovali k slabým, atd. Nebyli bez chyb, ale
ukázali směr a pochopili, že musí začínat každý den znovu. Apoštol národů
Pavel je trpělivě vyzýval, jak jsme slyšeli v druhém čtení: projevujte milosrdné
srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem
si odpouštějte. Nepodmiňujte své odpuštění ničím, protože důvod k odpuštění
máte už sami v sobě, když vám odpustil Bůh.
Možná si řeknete: To není pro nás, naše
realita je jiná. My jsme plní napětí, které stále více
vyhrocujeme a stále s někým bojujeme, jednou
v politice, jednou v ekonomice a jindy v rodině,
nejvíc na sociálních sítích. Nepřesvědčuji,
ale nabízím řešení. Pokud máme odvahu
vystrčit nos z české kotliny a vidět
ve světových souvislostech, vidíme, že svět
je v situaci, kdy je každá dobrá rada drahá.
Proto jsme přišli k svatému Václavu,
k jehož soše na Václavském náměstí v Praze
přichází náš národ spontánně vždy, když je
v tísni, když volá po změně. Ptáme-li se ho
dnes na radu, ukazuje nám na Boží slovo,
kterým se sám řídil. Kristus nám nabízí
programové prohlášení, z jehož přijetí
vyrostla evropská kultura, která je dnes
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ovšem v krizi. Nic moudřejšího nemůžeme udělat, než se vrátit ke svým
kořenům. Neudělá to však abstraktní společnost, kultura či politika. To se může
podařit jen tehdy, když začneme každý sám u sebe. Děkuji každému, kdo se
přidá, kdo přispěje svým dílem ke štěstí konkrétních lidí i naší společnosti.
Svatý Václave, pomoz nám svou přímluvou, jako nám pomáháš svým
příkladem!
Mons. Jan Graubner

Máme-li být druhému oporou,
a ne ho jen vysávat,
musíme být zakořeněni v Lásce.
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