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Milí zlatí farníci, kamarádi, bratři a sestry, přátelé!
Po prázdninách se na Vás obracím s tímto krásným textem
o svatosti, který pochází z nejnovější publikace nikoli faráře, ale
samotného papeže Františka. Při čtení těchto lahodných řádků musíme
uznat, že on nedělá ze svatosti vědu a mluví naprosto jednoduše a jako
obyčejný farář, aby to každý mohl pobrat.
„K tomu, abychom byli svatí, nemusíme být biskupy, kněžími,
řeholnicemi nebo řeholníky. Mnohdy jsme v pokušení myslet si, že svatost
je vyhrazena jen těm, kdo mají možnost vzdálit se běžným zaměstnáním,
aby mohli věnovat hodně času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme
povoláni k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že každý
budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání, tam kde se
nacházíme. Žiješ zasvěceným životem? Buď svatá nebo svatý tím, že
budeš žít své darování se radostně. Žiješ v manželství? Buď svatá nebo
svatý tím, že miluješ a pečuješ o svého manžela nebo manželku tak, jako to
Kristus činí s církví. Chodíš do zaměstnání? Buď svatá nebo svatý
poctivou a pečlivou prací ve službě bratřím a sestrám. Jsi otec nebo matka,
babička nebo dědeček? Buď svatá nebo svatý tím, že trpělivě učíš děti
následovat Ježíše. Jsi ve vedoucí pozici? Buď svatý tím, že bojuješ
za obecné dobro a nehledáš své osobní výhody.
Dovol, aby milost křtu v tobě nesla ovoce na cestě svatosti. Dovol,
aby všechno bylo otevřeno pro Boha a s tím záměrem se stále znovu
rozhoduj pro Boha. Nepropadej malomyslnosti, protože máš sílu Ducha
Svatého, abys dělal to, co je možné. Svatost je v podstatě plodem Ducha
Svatého ve tvém životě. Když pociťuješ pokušení sednout na lep své
slabosti, zvedni svůj zrak k Ukřižovanému a řekni mu: „Pane, jsem
naprostý ubožák, ale ty můžeš vykonat zázrak a trošičku mě zlepšit.“
V církvi, která je svatá a současně sestává z hříšníků, najdeš všecko,
co potřebuješ k růstu ve svatosti. Pán ji vybavil bohatými dary: Slovem,

svátostmi, poutními místy, životem společenství, svědectvím svatých
a mnohotvárnou krásou, která vychází z Pánovy lásky „jako nevěsta
ozdobená šperky“ (Iz 61,10).
Tato svatost, k níž tě Pán volá, roste postupně skrze drobné úkony.
Například nějaká paní jde nakupovat na tržnici, potká tam sousedku, dá se
s ní do řeči a začnou pomlouvat. Ta žena si ale uvnitř řekne: „Ne, nebudu
o nikom mluvit špatně.“ To je jeden krok ke svatosti. Potom jí chce její syn
doma vykládat své fantazie. A ona, třebaže je unavená, si s ním sedne
a trpělivě a se zájmem mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje.
Potom ji přepadne na okamžik úzkost, ale ona si vzpomene na lásku Panny
Marie, chopí se růžence a s vírou se začne modlit. To je další cesta
ke svatosti. Pak vyjde na ulici, potká nějakého chudého a zastaví se, aby
s ním mile pohovořila. Také to je jeden krok vpřed …“
Franciscus
On je prostě „farářem světa“. Vezměme si to jako svůj program
do tohoto nového období, které je před námi.
Padre Pedro

A zvony zvoní
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci
Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony
zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší
počet zvonů jako symbolů míru.
V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci,
odpočinek a modlitbu. Zvony byly neoddělitelnou součástí náboženského
a světského života. Po celé Evropě i dnes je možné slyšet miliony zvonů
denně.
Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se
v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin rozezněly kostelní zvony.
(Ministerstvo kultury a ČBK)
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Bohoslužby
23. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Jezernice
23. týden v mezidobí
Jméno Panny Marie
Sv. Jan Zlatoústý
Povýšení svatého Kříže
24. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Loučka
24. týden v mezidobí
Sv. Ondřej Kim a druhové
Sv. Matouš, apoštol
25. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Podhoří
25. týden v mezidobí
Vigilie ke sv. Václavu
Slavnost sv. Václava
26. neděle v mezidobí
Modlitba za mír Jezernice

Žalmy:
9.9.
16.9.
23.9.
28.9.
30.9.

Duše má, chval Hospodina.
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Pán mě udržuje naživu.
Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci.

Myšlenky k evangeliím:
9.9. Hluchým dává sluch a němým řeč. (Mk 7, 31-37)
16.9. Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka musí mnoho trpět. (Mk 8, 27-35)
23.9. Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem
všech. (Mk 9, 30-37)
28.9. Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (Mt 16,24-27)
30.9. Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka,
usekni ji. (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Sbírky:
Červenec a srpen
Farnost
Jezernice
Loučka
Podhoří

Na opravy
15.7.
1.000,7.300,1.950,-

Září
16.9. Sbírka na opravy
Na opravy
19.8.
1.100,3.200,1.200,-

Jubilea:
V Loučce v měsíci září oslaví 65 let života paní Jarmila Dvořáková.
V Podhoří oslavil krásné životní výročí 90 let pan František Frydryšek
a Zdeňka Pchálková se přidá do řady cetníků.
Všem společně vyprošujeme do dalších let ochranu Panny Marie,
hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, stálý optimismus a radost
ze života.
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(Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří)

O co půjde

Při mších svatých budeme děkovat za úrodu.
Setkání členů a příznivců Fatimského
apoštolátu v hranickém kostele. V programu
bude modlitba Korunky Božího milosrdenství,
Svatého růžence, přednáška P. Mgr. Pavla
Dokládala a zakončení mší svatou s obnovou
zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie
pro děkanát Hranice.
Večeřadlo – mariánské modlitby.
eSGé – společenství střední generace.
Kafeteze pro dospělé.
Porada Trianglu.
Dětská mše svatá.
Promítání Danka Rodeho z Medugorje a otce
Petra z dovolené „Na Korsice nikdy neprší“.
Slavnost sv. Václava je doporučeným svátkem,
kdy se věřícím doporučuje účastnit se mše sv.
Modlitební triduum matek.

Dětské mše svaté a spolčátka:
Pastorační rada našich tří farností se domluvila na změně spojené
právě s dětskými mšemi. Ty začnou probíhat i v Jezernici, ale aby se
i místní farníci naučili zpěvy s nimi spojené a další věci, spojí se
s Podhořím. Proto dětské mše budou jednou za 2 měsíce v těchto dvou
farnostech – tedy září a listopad v Jezernici v 8:00 a v říjnu a v prosinci
v Podhoří v 11:00. Zároveň však budou probíhat každý měsíc dětské mše
v Loučce v 9:30.
Zároveň se rozhodlo, že dětská spolčátka probíhat nebudou, ale
budou nahrazena společnými příležitostnými akcemi. (Pro malé i velké.)
Ministrantské schůzky:
Ministrantské schůzky začnou od měsíce října, upřesnění tedy
v dalším čísle farního časopisu.

Ohlédnutí z konce školního roku a z prázdnin:
Svaté přijímání 24. 6. 2018
Napsala: Barbora Zbončáková
V ten den bylo slunečno a do kostela se přišlo podívat mnoho lidí.
V ten den se totiž konalo svaté přijímání pěti dětí, křest Barbory
Zbončákové a mše za rodinu Jordánovu. Zkrátka tam přišlo tolik lidí, že se
do našeho malého kostela ani nevlezli.
Začalo to tím, že přišli ministranti v čele s otcem Petrem a za nimi
pět natěšených dětí. A pak si do prvních lavic sedly děti: Klára Brussová,
Vendula Košvancová, Adéla Malá, Filip Luptovec a Barbora Zbončáková.
Pak pan Farář všechny představil a řekl, z jakého důvodu jsme se sešli
v kostele. Pak započaly křtiny.
První Bára se svou kmotrou odpověděla na několik otázek, které
patří k tomuto slavnostnímu ceremoniálu. Pak pan farář Báru polil vodou
a olejem. Poté jí všechno z hlavy utřel za několika modliteb a slov.
Všechno to proběhlo strašně rychle, že někdo skoro ani nepostřehnul, co se
děje.
Za nově pokřtěnou Bárou si nastoupily i ostatní děti. Pan farář se
jich zeptal na několik otázek a oni odpověděli buď ,,ano“ a nebo ,,věřím“.
Pak nastalo zapalování svíček (akorát Barča měla svíci už zapálenou).
Po nějaké době sfoukly svíčky, jelikož už nebyly potřeba. Poté už
nastoupily do řady a poprvé přijaly přeměněnou hostii. Děti stály jako
první v řadě a za nimi nekonečná řada lidí. Pak byla druhá část mše svaté.
Pak dvě maminky daly panu farářovi dárek, za to že doprovodil děti
ke svatému přijímání. Po skončení mše otec Petr rozdal dětem dárky
a všichni se hromadně vyfotili.
Všichni jsme si to hodně užili a máme radost z toho, že už můžeme
chodit přijímat s ostatními. Moc se nám to líbilo.
Tábor „O tajemném poutníkovi“ - Frýdlant nad Ostravicí 12.-19.7.2018
Napsala: Eva Zbončáková
Tak jako každý rok jsme se všichni sešli a ubytovali hned
po příjezdu. Jak rodiče odjeli, zahájil Laďa seznamovací hru s klubkem.
Sice to trvalo dlouho, ale i tak si ti mladší zapamatovali nové tváře
s novými jmény a ti starší osvěžili svou paměť.
První-příjezdový den proběhl v klidu a pohodově. Hrály se hry
a povídalo se o školním roce a několika uběhnutých prázdninových dnech.

Čas utekl jako voda, slunce začalo zapadat a večer byl už za rohem. Nastal
slavnostní ceremoniál.
Posedali jsme si podél chodby, ze které vedly dveře do kuchyně,
jídelny, ke starším klukům do pokoje a do zdravotnického pokoje neboli
felčárny, a za tmy jsme tiše pozorovali zahalenou osobu v tajné místnosti.
Byl to poutník, který za svého mládí loupil a okrádal. Nebyl to zrovna
,,svatoušek“ a při jedné své loupežné akci zemřel. Nyní bloumal světem
živých jako neškodný přízrak. Svatý mu dal naději, dal mu nás-statečné
bojovníky ze čtyř rytířských řádů. Naším posláním bylo pomoci mu mezi
mrtvé, kam patří a s pomocí svatých mu dopřát věčný klid.
Všech osm dní jsme pracovali ve čtyřech řádech a bojovali zvlášť
a zároveň dohromady. Šlo nám o jediné. Šlo nám o to, abychom poutníka
dostali tam, kam patří (a samozřejmě o ty sladké odměny na konci :)
a možná i o vítězství). Bojovali jsme naplno a statečně jak ve dne, tak
i v noci. Plnili jsme rytířské ctnosti, aby se s pouhých amatérských
bojovníků stali vytrénovaní rytíři.
V řádech jsme se snažili chovat se k sobě přívětivě a mile, ale zcela
nemožné chtít ode všech dětí, aby byly hodné a poslouchaly, když náhodou
něco nepochopily. Menší sváry mezi některými jedinci občas dost zhoršily
tu pravou táborovou náladu a špinily vzduch nepěknými slovy. Za to byly
také tresty, ale ne namáhavé. Za to se odečítaly týmu body a tak se letos
,,kupodivu“ všichni snažili držet na uzdě.
Jako vždycky jsme si zazpívali mnoho krásných písniček
a zpříjemnili si tak některé chvíle. Zašli jsme do kostela na mši svatou.
Každé ráno a večer jsme strávili zhruba pět až deset minut s Pánem Bohem
v kapličce. Uklízeli jsme si pokoje a sbíraly body pro tým. Zkrátka jsme
splnili vše, co tábor většinou obsahuje.
Stejně jako vždy jsme jedli výborné jídlo od našich výborných
kuchařek-Tety Jaruš a Tety Evy. Každý den u jídelníčku stálo mnoho
hladových ,,vlků“ snažících se rozluštit zapeklitý pletenec slov
popisujících obsah tohoto seznamu. (Pozn. redakce: zkuste odhalit, co bylo
„pipibů“ nebo „upír na sladko“ či „chrochro číňan“) Služba Tetám jako
vždy pomohla poklidit nádobí a rozlívat pití, aby i ony mohly na chvilku
polevit.
Mnoho zajímavých úkolů, výletů, cest a her pro nás vymyslela
skvělá parta vedoucích. V čele Anička s Laďou se radili se svým týmem Jiřkou, Anežkou, Mariem, Mirou, Martou, Leňou a Pavlem, co bude
v našem bohatém programu. Letošní tábor vymysleli do detailů. Tak jako

nikdy předtím. Všechno zapadalo do sebe a dávalo smysl. Letos
to naplánovali výjimečně.
Letošní tábor byl nejen skvělý a zábavný, ale i poučný a pohádkově
tajemný. Všichni jsme si to skvěle užili a vžili se do svého úkolu srdcem
i duší. Letos jsme zažili snad opravdu ten nejlepší tábor.

