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Opravdu skrytý?
Bogdan Stępień, OSPPE

Při čtení evangelijních příběhů mě občas
napadlo, jestli by dnes Pán Ježíš použil stejná
slova, nebo by je rozšířil, přizpůsobil dnešní
době. Na základě perikopy z 25. kapitoly
Matouše, která hovoří o poskytování nebo
neposkytnutí pomoci Ježíšovi v nejmenších,
napadlo mě to rozšířit o další skutečnosti dnešní
doby. Ale v zápětí jsem to vzdal, neboť hlad,
žízeň, bezdomovectví, nahota, nemoc a
nesvoboda ve skutečnosti zahrnují všechny
situace dnešní doby.
Myslím, že mnohem lépe objevíme Ježíše
přítomného v těch nejmenších, když budeme
přemýšlet, uvažovat a rozjímat o tom, že On sám
skutečně přijal strádání, vyprahlost, vzdal se
bezpečí domova, nechal se veřejně odhalit do
skutečné nahoty, a to nejen před ukřižováním.
Přijal na sebe nemoci, trápení, vzdal se své vůle,
stal se nesvobodným, odsouzeným mnohem
dříve než velerada svolala frašku soudního líčení.
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Ježíš prošel tím vším, aby
zachránil všechny strádající, vyprahlé, obnažené,
bloudící,
choré
a
nesvobodné. Jak úžasná je
Ježíšova tvář skrytá v
lidech dneška, a to nejen
na Ukrajině, v Sýrii, Íránu,
Ugandě, ale i v Česku, na
Moravě, v Ostravě.
Ježíši, děkuji Ti, že i
dnes skrze všechny trpící
dnešní doby nám mluvíš o
své lásce. O lásce ke mně,
i o lásce k lidem
poznamenaných bolestí.
Děkuji Ti, že mi otvíráš
oči, abych Tě viděl tam,
kde skutečně jsi.

Duchovní adopce

Letošním rokem zahájíme v pořadí již V. ročník
Duchovní adopce. Pro ty, kteří se o této aktivitě
dozvídají poprvé, přinášíme bližší informace.
Duchovní adopcí je myšlena devítiměsíční
modlitba, kterou se modlíme za dítě v lůně matky,
ohrožené zabitím (potracením). Zájemce, který se do
duchovní adopce zapojí s úmyslem modlit se za dítě,
nezná jméno dítěte, ani jména rodičů. Ví pouze, že
jeho (její) život je darem, a proto prosí Boha Otce,
dárce života, o zachování tohoto života. Denní
modlitba se skládá z modlitby níže + modlitby,
kterou si modlitebník sám určí, např. desátek
růžence. S duchovní adopcí začínáme 25. března a
končíme na slavnost Narození Páně 25. prosince.
Děkujeme za Vaše zapojení.
Denní modlitba
Pane Ježíši, na přímluvu své matky Panny Marie,
která Tě s láskou porodila, a na přímluvu svatého
Josefa, obětavého člověka, který o Tebe s láskou
pečoval, prosím Tě za nenarozené dítě, jež přijímám
do duchovní adopce, které je v nebezpečí zmaru.
Prosím tě, dej jeho rodičům dostatek lásky a odvahy,
aby své započaté dítě zachovali při životu, který jsi
mu Ty sám věnoval. Amen.
"Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím
pro mír, protože to je válka vedená proti dítěti přímá vražda nevinného vykonaná samotnou
matkou. A když dopustíme, že matka může zabít
dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných
lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?
(...) Země, která potraty povoluje, neučí lidi
milovat, ale používat násilí k dosažení svých cílů. A
proto je potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru.
Potrat je největším nebezpečím míru na světě,
protože lidi zaslepuje."
Matka Tereza
z projevu ve Washingtonu z roku 1994

Při sbírce Svatopetrský
haléř 22.2. se vybralo
6.826,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Nedělní sbírka z 15.
března bude určena na
potřeby TV Noe.
Pro letošní rok se nám
nepodařilo pro aktivity s
dětmi získat dostatek
finančních
prostředků.
Pokud byste chtěli do této
oblasti investovat, předem
děkujeme za podporu.
Týden před Květnou
nedělí, v termínu od 20.
(pátek) do 21. března, se v
Místku uskuteční již
tradiční Diecézní setkání
mládeže s o. biskupem,
tzv. BISCUP.
20.-22.3. zveme děti na
víkend do Pohoře.
Náklady na jednoho
účastníka činí 400,- Kč.
24 hodin pro Pána tak zní název duchovní
akce
pořádané
ostravskými
římskokatolickými
farnostmi a Salesiánskou
rodinou. Akce proběhne ve
dnech 13. a 14. března. V
uvedené dny bude kostel
sv. Josefa (Don Bosco)
během dne otevřen k

Noc kostelů

Noc kostelů je každoroční aktivitou, do které se
pravidelně naše farnost zapojuje. Letos připadá tato
celorepubliková akce na 29. květen. V souvislosti s
přípravami a organizací se obracíme na vás, milí
farníci, s prosbou o vaši pomoc a vaše zapojení
(prosba se týká každé věkové kategorie:o)).
Můžete-li věnovat část svého volného času a
pomoci nám s přípravou, organizací, nebo v
samotném průběhu, prosíme, přijďte na faru, kde se
domluvíme na podrobnostech. Ty z vás, kteří se do
organizace ani průběhu zapojit nemohou, prosíme o
modlitební podporu. Děkujeme.

Petice
za Asiu Bibi
Petici za Asiu Bibi můžete podpořit svým

podpisem až do 25.3. Pákistánská křesťanka Asia
Bibi, matka pěti dětí byla pákistánským soudem v
listopadu 2010 odsouzena k trestu smrti za to, že se
napila vody ze studny určené muslimům. Procesy se
opakovaly u soudů jiných instancí, v říjnu 2014 byl
ženě trest smrti znovu potvrzen. Podpisové listy
jsou k dispozici na faře.
strany 2-3 připravila redakce

modlitbě a adoraci. Také
bude možnost přistoupit
ke svátosti smíření.
Peníze za požitky, které
si během postního období
odřeknete, můžete vložit
do papírové pokladničky,
tzv. postničky, kterou na
konci postu přinesete do
kostela. Tyto prostředky
využije Charita na pomoc
potřebným.
Letní tábor pro děti z
farnosti bude v Zátoru od
11. do 18.7. Cena pro
přihlášené do 24. května je
1.800,- Kč. Vzhledem k
omezené kapacitě a
narůstajícímu počtu dětí,
doporučujeme
s
přihlášením neotálet.
Další letní aktivity:
18.-25.7. OASIS, letní
tábor pro mládež,
20.-25.7. pěší pouť do
Čenstochové,
20.-30.8. letní setkání
Školy křesťanského života
a evangelizace.
Na faře je k dispozici
CD farní kapely Přivozacy
s názvem Tečka za
člověkem. CD je vhodné i
jako dárek pro vaše blízké.
Cena 150,-Kč.

Postní obnova s Katkou Lachmanovou
přichystána právě pro mě, zda

Přednášky probíhaly v tělocvičně CZŠ P. Pittra
V sobotu 21. února proběhla v naší farnosti
postní duchovní obnova. Ve třech přednáškách se
snažila Kateřina Lachmanová přiblížit zúčastněným
smysl postní doby a poskytnout inspiraci k jejímu
hlubšímu prožití. Nechyběla chvíle ztišení nad
biblickým textem, adorace a na závěr mše svatá.
Přinášíme svědectví dvou farníků. CD s Katčinými
přednáškami ve formátu mp3 je k dispozici na faře.

Když se blížila postní doba, trochu jsem si
povzdechl v souvislosti s vánočními svátky, které
vždy tak rychle utečou a najednou je tu „opět“ doba
méně veselá – doba postní. Uvědomoval jsem si, že
by bylo dobré zamyslet se nad nějakým postním
předsevzetím. Ale co ode mě Bůh chce? Jaký má být
můj půst? Vybavil se mi postoj, kdy si během postní
doby něco odřeknu a jakmile postní doba skončí,
vracím se zpět do zajetých kolejí. Přemýšlel jsem,
zda takový přístup není pouze hraná póza, k čemu je
to dobré a zda se takový půst Bohu libí.
Z ohlášek jsem se dozvěděl, že bude ve farnosti
uspořádaná postní duchovní obnova s Katkou
Lachmanovou. Napadlo mě, jestli tato obnova není

mi Bůh nechce dát odpovědi
na otázku půstu a trochu
provětrat mé letargické
smýšlení. Během přednášek
jsem dostal odpovědi na mé
předchozí otázky. Uvědomil
jsem si, že pokud se chci po
postní době vrátit do oněch
zajetých kolejí a již s tímto
přístupem vstupuju do postní
doby, tak je to „půst pro půst“
jak to sama pojmenovala
Katka Lachmanová. Něco
takového člověka k Bohu
určitě nepřiblíží, spíše to
v něm bude živit pocit pýchy,
kdy si na konci postní doby
řekne: „tak jsem to vydržel,
jsem dobrý“. Moc mne
oslovila tato slova: „aby půst
měl smysl, musí mít nějaký
výstup“. Pokud si něco
odřeknu či se rozhodnu něco
dělat jinak než dříve, začne
vznikat prostor, který nechám
zaplnit něčím Božím.
Díky této duchovní
obnově se mi podařilo nalézt
postní předsevzetí, které by
mne dříve vůbec nenapadlo a
které také změnilo můj
pohled na postní dobu.
Přestože půsty či postní
předsevzetí
nejsou
jednoduché, vím, že je to čas,
kdy Bůh může jednat a konat
velké věci.
účastník obnovy

NaKdyžcestě...
v sobotu s Katkou
jsem se v nedělních ohláškách v mezidobí
dozvěděla, že bude mít u nás v Přívoze Katka
Lachmanová postní duchovní obnovu, ani jsem
nepotřebovala vědět konkrétní téma, abych si onen
sobotní den zaznačila ve svém kalendáři. Katčiny
přednášky pro mě byly vždycky inspirující, ať už se
probíralo cokoli. Její slova pramení z osobní
zkušenosti, ze zkušenosti s Bohem. Vnímám, že Bůh
je s ní, ale hlavně ona s Ním. S Katkou, alespoň pro
mě, je mnohem jednodušší naladit se na Boží
přítomnost a lépe ji vnímat. Ale to nejen přímo při
setkání s její osobou, ale jaksi i okolo toho – před tím
a samozřejmě i potom. Líbí se mi, jak si nás Bůh
přitahuje, skrze různé lidi a situace, a vede si nás po
cestách i z veliké dálky, ve které my se často vůči
němu ocitáme. Tak jak se to ve zdánlivě běžné
zkušenosti stalo v sobotu mně.
Když jsem od autobusu zamířila k budově
tělocvičny školy, kde se měla duchovní obnova
konat, a vzala jsem to „zadem“, došla jsem sice ke
škole, ale vchod do tělocvičny jsem nenašla. Šla jsem
cestou, která nebyla nijak označená. Zavolala jsem
kamarádce, se kterou jsem se tam měla setkat, jestli
neví, kde to je, a ona mi poradila, že je od kostela
značená cesta. I vrátila jsem se ke kostelu, obešla
jsem celý blok, až jsem u zdi farní zahrady
zpozorovala směrovky ukazující cestu. A tak jsem šla
po značené cestě. Ta mě dovedla k místu, kde byl
vchod do tělocvičny, což bylo asi pouhých 50m od
místa, kde jsem původně hledala. Tenhle zážitek mi
pomohl si uvědomit, že nezáleží, zda jdeme po
značené nebo neznačené cestě – ale jde o to věřit, že
Bůh nás vede. Že i když se nám, našim očím, zdá
cesta neznačená, důvěřujeme-li Bohu, ve svém srdci,
dojdeme k cíli.
Katka v rámci sobotní duchovní obnovy mluvila
ve svém klasicky netradičním stylu o tom, že v postní
době si často něco odpíráme. Že to ale nemusí být
vždy cesta ke správnému pokání. Protože někdy,
abychom se přiblížili Pánu Ježíši, je naopak třeba

udělat něco navíc, co
normálně neděláme. Dělat to,
„co bychom měli dělat“. Ale
co to je - pomoc potřebným?
Zde nám může vyvstat otázka
– stačím na to? A když ne, co
bych tedy měla dělat?
Hledáme něco, co pro Boha
udělat, nebo co si naopak
kvůli Němu odepřít. Co jsem
měla dělat já v sobotu
hledajíc cestu? Když si
představím nadšeného tatínka,
jak jeho dítko nachází cestu
v dětském bludišti, napadá
mě, že Bohu, našemu otci,
udělá v první řadě radost,
když Mu budeme naslouchat
– věřit Mu, že nás vede po
správné cestě, i když
nevidíme cedulky s šipkami.
Můžeme tedy přemýšlet, čeho
se vzdát, nebo od čeho ulehčit
bližním, abychom byli více
s Ním, na Jeho cestě … ať už
je to cesta postní, křížová,
nebo ta naše životní. Bůh nás
vede, Jemu díky, a tak buďte
s Ním, buďme s Bohem.
Terka

Větší je náš Bůh...

4. října 2014 se uskutečnilo v Krakově
celosvětové setkání účastníků a přátel Školy
evangelizace s názvem Fire. Ten se stal
impulzem k uspořádání obdobné akce v České
republice. Místem pro toto setkání byla zvolena
Jihlava. Zázemí poskytla minoritská farnost
Matky Boží. Hlavní roli organizátorky přijala
sestra Faustyna Kunová, jejíž svědectví
z přípravy a průběhu Fireu přinášíme níže.

Proč byla pro místo konání zvolena
Jihlava?
Už na letním setkání školy v Králíkách přišel
impuls k založení nové pobočky Školy právě
v Jihlavě. V nápadu uspořádat český Fire
spatřovali organizátoři před založením pobočky
možnost seznámit jihlavské farníky s projektem
školy.
Ty sama jsi neměla možnost zúčastnit se
setkání v Krakově a tudíž jsi neměla ani
zkušenost s tím, jak taková akce probíhá.
Neměla jsi z organizace trochu obavy?

Když jsem byla
oslovena s prosbou
zorganizovat český Fire,
samotnou mě překvapil
pokoj, který jsem v tom
měla a zároveň s tím
spojená jistota, že je to
Boží dílo. Vnímala jsem to
jako odpověď na modlitby
předešlého období za
potřeby a povzbuzení
zdejší farnosti. S organizací
mi hodně pomáhali
spolužáci ostravské a
brněnské Školy.
Jak
celá
akce
probíhala?
Dopolední čas vyplnily
společné chvály, prezentace
Školy a mše svatá. Čas
oběda a následné siesty byl
využit ke vzájemnému
seznámení a sdílení se. Byl
to prostor k setkání
účastníků a jejich přátel z
obou českých poboček.
Odpolední a večerní
program
zahrnoval
přednášku,
svědectví,
společné rozjímání, chvály,
večeři. Zvykem Školy je
ukončení každého setkání
mariánským
hymnem
Maria Regina Mundi ke cti

Panny Marie patronky Školy.
Měla jsi prostor při veškeré organizaci
k osobnímu prožití celé akce?
Ano. Jak už jsem v úvodu zmínila, byl pro mě
Fire odpovědí na mé modlitby (a nejen mé, jak
jsem se později dozvěděla). V průběhu celého
dne i přes nutnou organizaci, zařizování a starosti
jsem velmi silně zakoušela skutečnou, osobní
přítomnost Pána Ježíše i Panny Marie. Během
celého setkání mi rezonovala píseň Větší je náš
Bůh, nade vše silný…, která se zpívala i v rámci
večerních chval. Zakoušené vědomí, že Bůh je
nade všemi problémy, které jsem prožívala mi
pomohlo uvědomit si, že Boží velikost je řešením
všech problémů. Tuto velikost jsem prožila
během mše svaté, kdy jsem v jednu chvíli až
skoro fyzicky vnímala, že Ježíš a zároveň i
Panna Maria naplňují celý prostor presbytáře.

poznávat všechny souvislosti a dopady, mám
možnost vidět velké
povzbuzení posledních dní
v podobě Večerů chval,
které v naší farnosti tento
měsíc začaly.
Přejeme tedy další
povzbuzení od Hospodina
a děkujeme za rozhovor.
redakce

Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní postní přípravě na Velikonoce, ve kterých jsou obnovovány křestní sliby. V
postní době jsme odpradávna zváni k "postu,
modlitbě a almužně", tedy ke "skutkům pokání".
Postem se nemíní jen
zdrženlivost v jídle a jiné
projevy
"sebekázně"
(zřeknutí se přílišných
zábav apod.), ale hlavně
zřeknutí se všeho toho,
co je v našem životě
zbytečné, postradatelné a
překážející. Všech nadbytečných a přebytečných "zátěží"
Máš dojem, že Fire nějakým způsobem Almužnou se míní pomoc
ovlivnil život vaší farnosti?
všem potřebným. A to
Reakce místních farníků mě povzbuzují v nejen ze svého majetku.
naději, že ano. I když nemůžu vidět, nebo
.

Papež píše mladým

„Žádám vás, abyste šli proti proudu a vzepřeli jste
se kultuře provizoria, která nevěří, že jste schopni
opravdu milovat. Já vám, mladým, důvěřuji a modlím
se za vás.“ Tyto věty píše papež František v poselství
k Světovému dni mládeže, který církev oslaví na
Květnou neděli (29. března 2015).
Tématem letošní připomínky je věta
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha“.
Právě Ježíšova blahoslavenství tvoří námět k tříleté
přípravě na Světový den mládeže v roce 2016, který
vyvrcholí celosvětovým setkáním v Krakově.
Bůh vložil do každého člověka touhu po štěstí a
naplnění, jež spočívá v dokonalém společenství s
Bohem, s lidmi, přírodou i sama se sebou.
„Nevnímáte, že vaše srdce jsou neklidná a neustále
hledají dobro, které by mohlo nasytit žízeň po
nekonečnu?“ ptá se František. Když v ráji vešel do
světa hřích, člověk ztratil přímý kontakt s Bohem. Od
té doby již nemá v sobě „kompas, který jej vedl při
hledání štěstí“ a přichází smutek a úzkost. Na tento
stav odpovídá Bůh posláním svého Syna: „Milí
mladí, v Kristu se nachází naplnění vašich snů o
dobru a štěstí. Jedině on může uspokojit vaše
očekávání, která byla tolikrát zklamána falešnými
světskými sliby,“ píše papež.
Čisté srdce není něčím vnějším. Týká se
především vnitřní oblasti a vztahů. Papež zde hovoří
o tzv. lidské ekologii: „Jestliže je potřebná zdravá
pozornost vůči ochraně stvoření, čistotě vzduchu,
vody a jídla, o to více musíme strážit čistotu toho
nejcennějšího, co máme: našich srdcí a našich
vztahů.“ Na prvním místě je třeba chránit vztah s
Bohem, který je tím nejcennějším pokladem: „Jste si
vědomi nekonečné hodnoty, kterou máte v Božích
očích? Víte, že jste od něj milovaní a přijatí
bezpodmínečně, tak, jak jste? Když toto vnímání
chybí, člověk se stává nepochopitelnou záhadou.“
Mládí je obdobím, v němž rozkvétá touha po
opravdové, krásné a velké lásce. Papež František
vyzývá mladé, aby se vzepřeli rozšířené tendenci
banalizovat lásku: Ta bývá často redukovaná jen na

sexuální hledisko, přičemž se
odhazují její základní znaky
jako krása, společenství,
věrnost a zodpovědnost.
„Drazí mladí, v kultuře,
kde je vše provizorní a
relativní, mnozí kážou, že je
důležité si užít přítomné
chvíle, že nemá cenu se
zavázat na celý život, protože
se neví, co bude zítra. Já vás
ale žádám, abyste byli
revolucionáři, žádám vás,
abyste šli proti proudu. Ano,
v tomto vás žádám, abyste se
vzepřeli kultuře provizoria,
která si ve skutečnosti myslí,
že nejste schopni vzít na sebe
zodpovědnost, myslí si, že
nejste schopni opravdu
milovat. Já mám ve vás,
mladé, důvěru a modlím se za
vás,“ píše František.
V závěru papež předkládá
mladým tři prvky, díky nimž
budou moci nalézt Boha:
modlitbu, každodenní četbu
evangelia a lásku k bratřím a
sestrám, především k těm
zapomenutým.
Člověk, který pozná Boha
ve svém životě a objeví jeho
plán, bude šťastný: „Ptejte se
s čistým srdcem a nemějte
strach z toho, co po vás Bůh
žádá! Díky vašemu ´Ano´ k
Pánovu povolání se stanete
semínky naděje v církvi a
společnosti. Nezapomeňte:
Boží vůle je našim štěstím.“
tisk. cirkev. cz

Karneval

Příběh Marie
2.3. v 15:00, 17:00, 19:30
3.3. a 4.3. v 17:00, 19:30
Kino Art
Filmové ztvárnění skutečné události z Francie z konce
19. stol. Do ústavu pro
neslyšící dívky v Larnay se
dostává hluchoslepá dívka
Marie Heurtinová. Stará se o
ni řeholní sestra Markéta,
která ji díky neuvěřitelné
trpělivosti a vytrvalosti naučí
vlastní znakovou řeč spočívající v dotycích rukou.
Marie se díky tomu později
naučí Braillovo písmo, psát
na stroji, šít, plést... a stává se
Karneval v tělocvičně školy Přemysla Pittra
z ní půvabná mladá žena. Její
je považován za
Napíšu vám o karnevale, který byl 14. února. příběh
zázrak.
Každý dostal kartičku, do které se mu zapisovaly
body. Hráli jsme tam různé hry, třeba hledali Opři žebřík o nebe
rozdíly na obrázcích. Museli jsme jich v určitém 26.3. 14:30, 17:00, 19:30
čase najít aspoň pět. Skoro všem se to podařilo. Kino Art
Také jsme třídili po slepu fazole a čočku na čas.
Dokumentární film o
Protože to byl zvířecí karneval, měli všichni slovenském faráři Marianu
zvířecí masky a také se hrály písničky o Kuffovi, faráři jedné malé
vesnice Žakovce pod
zvířatech.
na Slovensku. Na
Míši i mě se nejvíce líbila krátká písnička Tatrami
faře
se
stará
o bezdomovce,
Aligátor.
bývalé vězně, děvčata a
Míša, Natka a já jsme měli připravených kluky z dětských domovů,
několik písniček např. Haleluja šabalaba, Moje tělesně postižené a týrané
rodina, Pán Bůh je špička ad., které jsme matky s dětmi.
Film o síle víry a
zazpívaly a zatančily. Ostatní se přidávali.
hodnotě
oběti, o tom, jak
Nakonec bylo vyhodnocení soutěží a masek. moc se člověk
dokáže vydat
Na karnevale se mi moc líbilo.
za druhé, jak moc tím ztrácí,
Gabriela ale i jak mnoho tím získává.

Postní doba

Postní doba trvá čtyřicet dní. Než přijdou
Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit.
Mívají mezi sebou i někoho, kdo teprve
nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích
pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni společně
hledají, co je v životě opravdu důležité:
přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi.
Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak
žil ve velké skromnosti čtyřicet dní na poušti.
Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a
vyprávěl jim o svém Otci.
Vyluštíš postní výzvu podle klíče? Pokud se
ti to povede, zamysli se nad vyluštěnou větou a
napiš nebo nakresli, co můžeme udělat pro to,
aby se tato slova opravdu stala. V redakci se už
teď moc těšíme na tvé obrázky i texty :-).

Každou
modlíme
růženec, v
bolestná
Začínáme
Zveme tě
modlitbě.
mezi nás

středu se
s dětmi
postní době
tajemství.
v 16:20.
ke společné
Přijď také

.

Vyluštění cesty z
minulého
čísla
Přívozníku zní: Kdo se
však za ním (Ježíšem)
vydá a poznává jeho
pravdu, ten ZAČÍNÁ
NOVÝ ŽIVOT, KTERÝ
NIKDY NEKONČÍ.

01. 03. Druhá neděle postní.
06. 03. První pátek v měsíci.
07. 03. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
08. 03. Třetí neděle postní.
13. 03. Výroční den zvolení papeže Františka.
15. 03. Čtvrtá neděle postní.
19. 03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny
Marie, doporučený svátek.
22. 03. Pátá neděle postní.
25. 03. Slavnost Zvěstování Páně, duchovní adopce.
29. 03. Květná (pašijová) neděle, žehnání ratolestí.
30. 03. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
Zkus v postní době ze svého života něco
odstranit, co ti bere čas a co není tak důležité a
potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť
Boha...
P. Aleš Opatrný
Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k
obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním a k
sobě samému. Je přiblížením se k dobrým a
moudrým Božím záměrům, je naším
posvěcením...
V postní době zveme každý pátek k
modlitbě Křížové cesty. Začíná v 17:00 hodin,
po ní následuje mše svatá.
Mše sv. v zimním období jsou ve všední dny
slouženy v kapli na faře.
PŘÍVOZNÍK
měsíčník Římskokatolické farnosti Ostrava-Přívoz
Bogdan Stępień, Terezie Vašková, Jan Košárek, Magda Šlachtová
vydavatel: ŘKF Ostrava-Přívoz
http://privoz.farnost.cz ▪ 1643641359/0800
registrován MK ČR E 14926
náklady na výrobu 8,- Kč

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
10:00 společenství seniorů
14:30 program pro děti
17:00 mše sv. pro rodiny (6)
ÚTERÝ
6:40 mše sv. (6)
13:30 výtvarka pro děti (1) (2)
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství mužů
18:00 Net for God (2)
STŘEDA
8:30 mše sv. pro děti CZŠ
odpoledne výuka náboženství
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství CHO
18:00 gregoriánská schola (4)
ČTVRTEK
17:00 mše sv., adorace
18:30 modlitební společenství
PÁTEK
8:00 návštěva nemocných (1)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení, chvály (7)
SOBOTA
14:30 mše sv. (5)
15:15 večeřadlo (1)
17:00 mše sv.
NEDĚLE
Sbírka na opravy (2)
8:00 mše sv.; lat.ordin. (2)
setkání Živého růžence (1)
8:00 zkouška scholy
10:30 mše sv. pro rodiny
14:30 mše sv. (6)
17:00 mše sv.
19:00 společenství kněží (3)
(1) první v měs.
(2) poslední v měs.
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

