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Nevidím

Bogdan Stępień, OSPPE

Před pár lety mě sestry Misionářky Lásky
požádaly, abych u nich vedl duchovní obnovu
pro lidi bez domova. Upřímně jsem byl žádostí
zaskočen, protože mě nenapadlo, že bych se
účastnil, popřípadě vedl takovou obnovu.
Nicméně obnova proběhla a od té doby u sester
bývá pravidelně v adventu i před Velikonocemi.
Třetí akcí je letní tábor pro muže. Je možné
hodnotit průběh obnovy z různých hledisek, ale
(i když) navenek není vidět žádný pastorační
úspěch. Teprve letos jsem během duchovních
cvičení s lidmi bez domova vnímal změnu a to v
kontextu nejen těchto tří dnů, ale několika let.
Většina účastníků se pěkně vystřídala, takže tam
není nikdo – asi kromě pana Gejzy, který
vypomáhá na akcích s lidmi bez domova – kdo
by se pravidelně účastnil. I přes to je vidět
změna. Na začátku nikdo kromě sester
nepřistupoval ke svatému přijímání, teď téměř
polovina. Odpovědi při mších byly takové mdlé,

teď jsem slyšel opravdu
rozhodné, mužské hlasy.
Tímto chci poděkovat
Hospodinu za jeho
působení ve farnosti (i
když je to zase nad rámec
naší farnosti), za změnu
třeba málo viditelnou, ne
každým okem viditelnou,
ale jistou. Chci také
poděkovat sestrám za
všechnu iniciativu, za
jejich hezký vklad do
života této čtvrti. Kéž se to
stane povzbuzením pro
všechny, kteří nevidí ještě
výsledky své práce,
námahy a úsilí. Člověk
rozsévá a Hospodin dává
růst.

Tečka za člověkem

Marek Schneider

V postním čase a nadcházejících Velikonoc
jsme se společně s kapelou (scholou) Přyvozacy
http://pryvozacy.webnode.cz/ rozhodli znovu
uskutečnit hudebně-dramatické velikonoční
pašije. Jedná se o autorský projekt 18-ti písní (od
příchodu Ježíše do Jeruzaléma, až po Vzkříšení),
který je doprovázen úryvky z Bible a
dramatickými obrazy v podání našich přátel,
herců z Ludgeřovic. Samotná „Tečka za
člověkem“ už je vlastně (až na některé klíčové
muzikanty) tvořena „třetí generací“ Přyvozaků.
Celý projekt jsme v minulých letech prezentovali
napříč kostely v Ostravě a okolí. Během
představení nám nejde o „performanci“, nebo
koncertování, ale především o hlubší (duchovní)
prožití a pochopení posledních okamžiků Ježíše
Krista. Jeho utrpení, odevzdání a pochopení
Nové smlouvy, kterou nám dal.
V naší farnosti budeme hrát o neděli
velikonoční 5. dubna v 18:00 hodin v
přívozském kostele. Srdečně Vás zvu. Vstupné
je dobrovolné. Bude možnost zakoupit si
studiovou nahrávku „Tečky za člověkem“,
kterou jsme realizovali v únoru 2014 ve studiu
Telepace v Ostravě a rádiu TWR.

Sbírka na TV Noe ze
dne 15. března společně s
dary činila 7.876,- Kč. Pán
Bůh zaplať.
Pamatujte prosím na
svátost smíření před velikonočními svátky. Mimořádná možnost svátosti
smíření bude v pondělí 30.
března a úterý 31. března v
kostele od 18 do 20 hodin.
V úterý bude zpovídat také
o. Marek Jargus.
Mše svatá, při které
kněží obnovují své
kněžské závazky a biskup
světí posvátné oleje,
začíná na Zelený čtvrtek v
9:00 hodin v kostele sv.
Ducha v Ostravě-Zábřehu.
Pořad bohoslužeb o
Velikonocích v našem
kostele najdete v kalendáři
na poslední
straně
Přívozníku. Na Bílou
sobotu bude po celý den
možnost adorace u Božího
hrobu. Prosím, zapište se
na službu k Božímu hrobu.
Na internetové adrese
http://nek2015.cz/ najdete
nejen informace
o
Národním eucharistickém
kongresu, ale také podněty
k hlubší přípravě na něj.

Noc kostelů

Před jedenácti lety vznikla ve Vídni myšlenka
otevřít kostely v noci. V roce 2005 se konal ve Vídni
první ročník Noci Kostelů. V roce 2009 se do této
akce zapojili také kostely a modlitebny na území
České republiky. O rok později se připojila
Slovenská republika a v roce 2011 bylo do projektu
zapojeno i Estonsko. Mottem je vždy biblický verš
obsahující slovo noc. Pro letošní ročník byl zvolen
12 verš žalmu 139. „Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“
I když se jedná o akci jednodenní, přípravy a
organizace přece jen vyžadují více času. Proto
prosíme farníky, máte-li možnost, čas a chuť zapojte
se do přípravy a organizace. Prostor k realizaci je
velký a nabízí hned několik možností. Např. příprava

Jeho
království
Kniha Jeho království od finského spisovatele

Miky Waltariho je popisem upřímného hledání
jediné cesty, skutečné pravdy a plnosti života.
Hledání nesoucí v sobě současně podmínku oběti.
Hlavní postava Marcus Manilius, římský občan
přichází do Jeruzaléma právě v den ukřižování Ježíše
Krista. Ač zvyklý na křižování jako jeden z běžných
způsobů smrti, vyvolá v Marcovi pohled na
křižovaného Ježíše hluboký dojem.
Otázky, které nezadržitelně začnou plnit Marcovu
mysl se stanou impulsem k novým cestám a mnoha
neplánovaným setkáním. Během hledání odpovědí se
Marcus setkává s Nikodémem, s Ježíšovými
učedníky, s ženami, které stály pod křížem, s
Ježíšovou matkou, a mnoha dalšími. Každá z postav
poskytuje Marcovi své svědectví ze setkání s
Ježíšem a nabízí mu tak možnost Ježíše lépe
poznávat. Silným momentem se pro Marcuse stává
samotné setkání se zmrtvýchvstalým Kristem.

občerstvení pro dobrovolníky.
Tedy ti z vás, kteří rádi pečou,
mohou na faru přinést např.
buchtu, nebo nějaké slané
pečivo. Dalším prostorem k
zapojení jsou např. dětský
koutek, výdej poutnických
pasů, výstava ornátů,
prohlídky věže, kůru,... Více
dobrovolníků umožní střídání.
Tím se nabízí prostor všem,
kteří by se mohli zapojit na
kratší čas. Nezapomínáme ani
na modlitební pomoc. Proto
těm, z vás, kteří se již za akci
modlí děkujeme a prosíme
další modlitebníky o podporu.
Cesta do Jeruzaléma je
jakoby „nahodilou“ souhrou
událostí do jejichž víru se
Marcus dostává aniž by tušil,
jak moc změní jeho pohled na
život, na pravdu předávanou
pokoleními i cestu po které
jde. Autor velmi pěkně
„vykreslil“
jednotlivé
postavy. Čtenář se spolu s
Marcem dívá na Ježíše Krista
očima vznětlivého Zachea,
zádumčivého Šimona z
Kyrény, marnivé Claudie
Pilatové a dalších. Celý
příběh je psán pro čtenáře
zajímavou formou dopisů,
které Marcus adresuje své
přítelkyni Tulii. Na pozadí
celého hledání pravdy se
paralelně vyvíjí a proměňuje
také tento vztah.

EQUIPE NOTRE DAME

Mezinárodní katolické hnutí manželských párů
událostech
uplynulého
měsíce. Dalším bodem
programu je společná
modlitba - čtení Božího slova
spojené s rozjímáním o tomto
textu nahlas. Následují
Nešpory s prostorem k
osobním prosbám. Po nich je
čas odpovědí na otázky k
tématu spracovaného ve
formačních materiálech. Tyto
materiály obdrží manželé s
dostatečným předstihem, aby
se mohly na setkání připravit.
Tradiční modlitbou Hnutí je
Magnificat, kterým je setkání
ukončeno.

V prosinci minulého roku začala v naší farnosti
probíhat manželská setkání s názvem Equipe Notre
Dame (přeloženo Skupina Panny Marie).
Manželské páry se pravidelně jednou za měsíc
setkávají ke společnému programu. Setkání
probíhají v domácnostech zúčastněných párů.
Kolik manželských párů
Proč Skupina?
tvoří Skupinu?

Protože slovo Skupina jasně vyjadřuje ducha i
potřebnou jednotu pro následování společné touhy.
Protože touto cestou chtějí manželské páry
Skupin Panny Marie vynaložit společné úsilí
vzájemně si pomáhat a starat se o jiné stejně jako o
vlastní duchovní a lidský vývoj.

K vytvoření Skupiny je
zapotřebí minimálně čtyř
manželských
párů,
maximálně však sedm párů. V
Ostravě tímto způsobem
fungují dvě Skupiny. Srdečně
zveme další manželské páry,
Proč Skupina „Panny Marie“?
Hnutí je pod záštitou Panny Marie, protože Marie které cítí touhu a povolání k
vedla Krista, který je centrem duchovního života založení další Skupiny a
členů Skupin. Marie je pro ně pro svou oddanost zapojení se do tohoto Hnutí.
Boží vůli, dokonalým příkladem poslušnosti Duchu
Svatému.
Více informací na

stránkách v polském jazyce –
ve
Cílem Skupin Panny Marie je pomoc www.end.org.pl,
slovenském
jazyce
manželským párům naplno žít jejich svátostné
http://endmanželství.
slovensko.webnode.sk/
Jak probíhají setkání?
Co je cílem?

Začátek setkání tvoří společný rozhovor u jídla o

redakce

Duchovní
obnova
u
sester
Od pondělí do středy (23.-25.3.) probíhala u se účastnil probíhaly před

sester Matky Terezy duchovní obnova se
zaměřením na význam Svatého týdne (Zelený
čtvrtek, Velký Pátek, Bílá sobota). Obnovy
vedené otcem Bogdanem (a Duchem Svatým:o))
se zúčastnilo 25 lidí. Krátký rozhovor s několika
účastníky (s manžely Karlem a Gabrielou, paní
Margitou a panem Davidem) přinášíme níže.
Jak jste se o duchovní obnově dozvěděli?

Karel, Gabriela, Margita, David: Od sester.
Byli jste na duchovní obnově poprvé?

Karel, Gabriela: Teď podruhé. Poprvé jsme
byli se sestrama v Choryni.
Margita: Podruhé.
David: Potřetí.
Jaké bylo téma duchovní obnovy?

Karel, Gabriela, Margita, David: Velikonoce, křesťanství a manželství.
Jak duchovní obnova probíhala?

Karel, Gabriela, Margita, David: snídaně,
přednáška, skupinky sdílení, mše, oběd, film
(nebo diskuse), adorace, večeře.
Dozvěděli jste se něco nového? Zasáhlo vás
něco?

Karel, Gabriela: Přednášky otce Bogdana.
Margita: O vztahu mezi lidmi. Lidi by měli
být ohleduplnější. Hlavně mladší ke starším.
Každý má odpouštět i největšímu nepříteli.
David: Všeobecně známé věci byly
konkretizovány. Např. církevní a světské sňatky.
Myslíte si, že je duchovní obnova potřebná?
Proč?

Karel: Ano, pro mě je důležitá kvůli poučení.
Gabriela: Ano, mně přináší zklidnění.
Margita: Ano, je důležitá. Aby k sobě měli
lidi blíž a neubližovali si.
David: Ano. Většinou obnovy, kterých jsem

svátky. Takže i proto, aby
člověk věděl o čem svátky
jsou.

Změnil se na základě
duchovní obnovy váš vztah
s Bohem?

Karel, Gabriela: Ano.
Margita: Zlepšil se.
Přes den na to nemám čas
myslet. Ale každý večer,
když se modlím vím, že
Bůh a Ježíš jsou se mnou.
Cítím, jak na mě Bůh mluví
a žehná mi.
David: Nezměnil. Jen
mě posunula dál. Např.
jsem byl poprvé u zpovědi.
Chtěli byste něco
vzkázat
čtenářům
Přívozníku?
Karel, Gabriela: Ano,
aby chodili na duchovní
obnovy.
Margita: Ať se mladí
nepošklebují starším lidem,
protože i oni jednou budou
na místě starého člověka. A
aby pomáhali nemohoucím.
Nejen starým, ale i mladým
lidem.
David: Taky doporučuji. Je to poučné.

Děkujeme za Váš čas i
rozhovor. Přejeme radost
z darů, které jste na
duchovní
obnově
načerpali.
redakce

Velikonoční svíce Víkendovka
Každý rok se o
Velikonocích zapaluje
PAŠKÁL - velikonoční
svíce. Je znamením
Ježíše Krista, který
svou smrtí a svým
vzkříšením přemohl
temnotu smrti.

Jeli jsme vlakem do Oder, pak
pěšky. Jak jsme vyšli z města, šli
jsme do kopce lesem a byla už
tma, po blátě, hrůza, šli jsme
dlouho, možná hodinu a bolely
mě nohy. Po příchodu na místo
jsme se rozdělili do skupinek a
hned jsme šli něco hledat. Moje
skupinka byla super, bylo nás 5.
Ráda vzpomínám na to, jak jsme
Ježíš je živý!
Vstal z mrtvých,
šli v noci přes louku kolem
přemohl smrt.
stromů za barevnými světly. Bála
Radujme se!
jsem se. První noc jsem nemohla
usnout, ale druhý den jsem už
spala skvěle.
V sobotu večer jsme šli hledat
Ježíšovo tělo
poklad.
Cesta byla značená, ale
je pohřbeno
bylo
to
těžké. Neměla jsem
v hrobě ve skále.
baterku, ale Anetka z mé
skupinky ji měla, takže nám
svítila na cestu. Nakonec jsme
našli vysílačku, sice jinou, ale
Honza s Pavlem nás trochu
Ježíš umírá na kříži.
navedli na správnou cestu.
Taky se mi líbila písnička,
kterou jsme na víkendovce
zpívali, když jsme si povídali o
Ježíš večeří se svými stromech.
Na víkendovku jsem jela,
učedníky.
Žehná chléb a víno a protože mi kamarádky říkaly, že
říká: „Toto je moje tělo tam je sranda. Líbilo se mi a moc
a má krev, která se za se těším, že pojedu v létě i na
vás vydává...“
tábor.
Míša
Ježíš přijíždí do
Správné vyluštění postní
Jeruzaléma.
Lidé ho vítají, mávají výzvy minulého Přívozníčku:
ratolestmi a volají
Očisti své srdce, aby v něm
„Hosana!“
mohl přebývat Bůh.

02. 04. Zelený čtvrtek. Mše svatá v 18:00 hodin.
Po mši svatá adorace.
03. 04. Velký pátek, den přísného postu.
Velkopáteční obřady v 18:00 hodin.
První pátek v měsíci.
04. 04. Bílá sobota.
Po celý den možnost modlitby u Božího
hrobu.
První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 16:00 hodin.
Velikonoční vigilie v 19:30 hodin.
05. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Mše sv. v 8:00, 10:30, 17:00
Tečka za člověkem v 18:00.
06. 04. Velikonoční pondělí; mše svatá v 8:00 a
17:00 hodin.
10. 04. V 18:30 mše svatá za uzdravení, smíření,
odpuštění. Večer chval.
12. 04. Neděle Božího milosrdenství.
23. 04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka.
25. 04. Svátek sv. Marka, evangelisty.
27. 04. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
28. 04. Net for God.
29. 04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a
učitelky církve, patronky Evropy.

Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel
cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom ze
smrti do života přešli i my.
(Sv. Augustin)
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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
6:45 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)
15:00 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 měsíci
(2) poslední v měsíci
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

