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Jsem s tebou
Bogdan Stępień, OSPPE

Z O B S AH U :

JSEM S TEBOU
Jednou, když jsem hledal námět na úvodník
do Přívozníku, mě napadlo, jak se Hospodin NOVÁ OKNA NA FAŘE
chová během našich nářků, lamentování a běLESÁCI CÍRKVE
dování. Určitě se nenechává vtáhnout do pesiPANNA MARIA
mismu, deprese nebo rezignace, ale soucitně
NÁS UČÍ...
poslouchá a poukazuje na řešení, neboť sám Ježíš
o sobě řekl: „Já jsem dveře“. I přes to, že takto MILÁ SVATÁ RODINO
trpící vidí především černě, podobně jako JeKVÍZ O PANNĚ
žíšovi učedníci na cestě do Emauz byli celí
MARII
smutní, pro Boha není problém navést zrak
správným směrem. Právě tato skutečnost je mi velkou útěchou i pomocí
v situacích, kdy poslouchám bolestné
příběhy. Bůh nehledí bezmocně a
nepřemýšlí jak člověka potěšit. Prostě
celým sebou mu dává najevo, říká:
„Jsem s tebou, miluji tě, velmi dobře
ti rozumím a nikdy tě neopustím“.
Právě to je naděje, možnost opřít
se o Boží věrnost a moc. Proto je
dnes potřeba objevit důležitost
naděje – schopnosti vidět stejně jako
Bůh, dívat se stejným směrem, vidět
nejen očima, ale i srdcem. Kéž
naděje, ke které nás Bůh volá a
uschopňuje bude naši zbraní, ale i
darem, o který se dokážeme s
druhými rozdělit.

Nová okna na faře

Sbírka z poslední neděle
je
určena
na opravy. V dubnu
redakce
činila 5.321,- Kč, Pán Bůh
zaplať.
Jarní setkání Školy
křesťanského života a
evangelizace budou: 22. 24.5. (pro stupně 0A, 1, 3) a
5. - 7.6. (stupně 0B, 2).
Letní setkání školy bude
20. - 30.8. v Králíkách.
Letní tábor pro děti bude
od 11. do 18.7. v Zátoru.
Prosíme o včasné přihlášení
do 24. 5.
Ve dnech 20. - 25.7 bude
Při demontáži starých oken byly nalezeny mince.
Pěší pouť do Čenstochové.
V loňském roce bylo památkaři schváleno jedno
zkušební okno. Tato skutečnost nastartovala
výměnu oken na faře. Tak mohla být v tomto měsíci
vyměněna další 3 okna v přízemí farní budovy.
Námět spíše pro NEK
Postupně dojde k rekonstrukci všech oken. Na 2015 než farnost. Ve mši u
opravy bylo doposud vydáno 273.346,- Kč.
„Agnus“ neříkat „neDěkujeme za vaši finanční podporu a také zasloužím si“, ale „nejsem
pomoc při nedávném úklidu fary. Pán Bůh zaplať.
hoden“, zasloužit si to jde?
(resp. ekvivalentní výraz).

Lesáci církve

redakce

V sobotu 21.3. v cyklu Náš domov odvysílala
ČT dokument s názvem „Lesáci církve“ prezentující
změnu v beskydských lesích, která souvisí
s vrácením 18 tisíc hektarů lesních pozemků
ostravsko-opavskému biskupství v rámci
majetkového narovnání mezi státem a církvemi.
Staronový revírník Petr Kaděrka hodnotí změnu
vlastníka lesů jako akt spravedlnosti s pozitivním
dopadem na přírodu i lidi, kteří v lese pracují.
Dokument můžete shlédnout v archivu ČT.

I když ve slovníku synonym najdeme, že jsou tyto
výrazy ekvivalentní, mají poněkud odlišný význam. U
prvního se klade důraz na
získání něčeho svou činností;
u druhého se více poukazuje
na vlastní cenu, hodnotu.
Svůj námět můžete
adresovat ČBK pro liturgii,
jejímž předsedou je biskup
Jan Vokál.
redakce

Panna Maria nás učí...
Žijeme v nepokojném světě. Na většinu z nás je
vytvářen nepříjemný tlak, abychom byli
produktivní, efektivní, úspěšní atd. Jsme
každodenně obklopeni nevyžádaným hlukem a
vystaveni velké rozmanitosti nevyžádaných vjemů.
Mnozí si nadto ještě vzácné chvíle klidu dobrovolně
naplňují nejrůznějším vzrušením. Informace se na
nás valí s velkou rychlostí, komerční zábava
ukrajuje naši schopnost soustředit se. Mnozí z nás
žijí dlouhodobě ve stavu vnitřního nepokoje. V
roztříštěnosti našeho života je zastavení se před
Nejsvětější svátostí oltářní nadlidský úkol. Jak
navrátit pokoj svému srdci, abychom dokázali
skutečně naslouchat našemu Pánu v Nejsvětější
svátosti oltářní? Obraťme se na Pannu Marii,
eucharistickou ženu – nechť se stane naší učitelkou
pokoje.
Panna Maria hledala své odpovědi u Boha a
svým početím bez poskvrny hříchu dědičného má
mimořádný lidský vztah k Bohu. Její neposkvrněné
srdce ji uschopňuje k tomu, že žije v neustálém
spojení s Bohem, v Boží přítomnosti, ve stavu
milosti, ve stavu vnitřního pokoje a harmonie. To
nebylo, jak se někdy může zdát, samo sebou. I ona
se ale musela neustále učit od Pána Ježíše, který
nebyl jen jejím synem, ale jakožto Boží Syn i jejím
Pánem a Bohem, jejím Spasitelem. Ve škole Panny
Marie se učíme eucharistický životní postoj tváří v
tvář Pánu: „Ať se mi stane podle Tvého slova,“ (Lk
1,36) a „udělejte všechno, co vám řekne,“ (Jan 2,5) ,
„Maria to vše uchovávala ve svém srdci a
rozvažovala o tom“ (Lk 2,19) . Panna Maria nás učí
nalézt vnitřní pokoj, abychom dokázali naslouchat
Ježíšovi v Nejsvětější svátosti.
Svým postojem nám Panna Maria odhaluje
hloubku přikázání lásky (srov. Mt 22,34-40) . Odvíjí
se od míry lásky, kterou dokážeme mít k sobě. Není
tu řeč o sebelásce, ale jde o vědomí, že nás Bůh
stvořil ve své dobrotě a řekl, že je to velmi dobré; že

nás nestvořil jako dokonalé,
ale na cestě k dokonalosti; že
jsme byli od počátku chtěni a
Jím milováni a že je nám
vždy k dispozici na naší
životní cestě. Část nepokoje
zmizí nebo se alespoň zmírní
tím, že si uvědomíme, že na
to nejsme sami, že si
nemusíme dělat přílišné
starosti, neboť kdo z nás
může o jedinou píď
prodloužit svůj život, bude-li
se znepokojovat? (srov. Mt
6,1nn) – jednoduše udělejme
všechno, co a jak nám řekne.
Svou odevzdaností nám
Panna Maria říká, že se
máme starat o jediné:
abychom poznávali Krista,
který je naším obrazem
nebeského království, které
se přiblížilo, a všechno
ostatní nám bude přidáno
(srov. Mt 6,25.33) . To
znamená, že se máme podle
vzoru Bohorodičky snažit žít
v Boží přítomnosti. Nedělat si
starost o zítřky a nermoutit se
včerejšky. Každý den má dost
vlastního trápení. Pokud
budeme žít v přítomnosti
Boží, pak zakusíme, že místo
v nebi je naše jistota a čím
hlubší bude naše víra, tím
více budeme moci zakusit
kousek nebeského království,
byť v zárodku již nyní (srov.
Žid 11,1nn)

http://nek2015.cz/

Milá svatá rodino!

V úvodu svého dopisu Tě srdečně zdravím a
děkuji Ti za dvoutisíciletý příklad, který jsi nám
zanechala. Musím Tě však poprosit o prominutí,
protože jsme Tvůj příklad nejen nenásledovali,
ale rozhodli jsme se vytvořit si vlastní svaté
rodiny. No, pěkně popořádku.
Zajisté chápeš odlišnou situaci, problémy s
kterými se setkáváme, jednoduše svět se změnil a
ten Tvůj příklad sice byl fajn, ale dva tisíce je
dvatisíce, a co bylo včera, není dnes. Našli jsme
lepší modely, které v dnešní moderní společnosti
více korespondují s nastalou situací. Chceme Tě
poprosit, aby si Pánu Bohu adresovala
upozornění, že ve skutečnosti muž není mužem a
žena není ženou; otec není otcem a matka není
matkou. Nepřeji si, aby Bůh někoho
diskriminoval, a tak by bylo lepší, kdyby se
trošku pozměnil i zastaralý otčenáš...a nahradil
se pojmenováním rodičnáš... Nevymyslel dobře
ani to, že dítě vždy vychovával otec a matka, ach
jak staromódní. Trošku to nedomyslel. Proto

jsme to my domysleli za
něho, tak ať se dobře dívá,
jak se co dělá...
Milá Svatá rodino!
Nikdy jsi sice nezažila
co je to žít v demokratické
společnosti, ale je to
celkem zábava. Většina si
myslí, že je to ona, která tu
vládne. No, ne už většina,
ale jen ten, kdo je
vlastníkem médií. Ale pššt,
nikomu to, prosím, neříkej,
dá se tak skvěle
manipulovat lidmi a pritom
se tvářit jako dobrodinec.
Nesplněné sliby se stanou
zodpovědností, krádež se
nazve
restrukturalizací,
podvod
výhodným
obchodem,
zločinec
dostane Nobelovu cenu a
vrah se označuje za lékaře.
Běda biskupům a kněžím,
najdou-li v sobě trochu
odvahy. Ale myslím si, že
nemusím mít strach. Ti,
kteří ji měli už tiše
odpočívají... Anebo se
mýlím? Doufám, že se
nenajde takový, který by ji
znovu vzkřísil. Bože,
chraň! Nu což, děti mají žít
ve světě, o který se my

dobře staráme. Otrávili jsme tedy vzduch,
znečistili vodu, vykáceli stromy, vyzabíjeli
„včely“ - i tak jen bodají. A v těchto dnech to
bude dokonalý závěr. Vezmeme jim otce i
matku..., popravdě řečeno, rýsuje se jim krásná
budoucnost. Proč by děti měli vychovávat otec a
matka? A proč by manželství mělo být výhradně
pro muže a ženu, vždyť je to trapné?! Ach, Svatá
rodino, dnes ve skutečnosti jediní, kteří usilují o
sňatek nejsou muž a žena, ale gayové a lesby.
Našli jsme totiž lepší modely, jak se bude žít v
rodinách a vůbec, nevím, jestli to co jsi žila ty,
byla skutečná rodina. Pán Bůh to trochu popletl,
a tak se mu stává, že muže vloží do ženského těla
a ženu do mužského.., dohlídni, prosím, na něho,
abychom potom nemuseli vzniklou situaci rychle
„hasit“. No my, i když narychlo, hasíme fakt
dobře. Bez obav!
Milá Svatá rodino, teda to, co se kdysi volalo
rodinou! Dobře nás sleduj, protože bychom se
rádi stali příkladem, myslím, i pro Tebe. Tvého
strachu z toho, že nikdy se už nebude moci
udělat krok zpět, se neboj. Jsme si totiž jisti tím,
že kráčíme správným směrem. Jiným než ty, ale
důležitější je, že správným. Hlavně nám tady
nezačni argumentovat přirozeností a normálnosti,
nebo Tě sundáme dříve, než Tě to napadne. Ani
přirozenost, ani normálnost neexistují. Normální
stanovujeme my a přirozené se přirozeně vyvíjí.
Neexistuje něco jako normální rodina, normální
muž, normální žena, normální vztahy (normu
určujeme my). Neexistuje něco jako selský
rozum a tradiční hodnoty. Fuj, zvedá se mi z
takových předsudků žaludek. Řeči skoro jako od
Putina v novoročním přání: „Zdravá rodina a
zdravý národ, tradiční hodnoty, které nám

přenechali
předkové...“
Řeči hodné válečného
zločince. Celkově z toho
máme dobrý pocit všichni.
Není se čeho obávat: Děti
už
nemají
rodiče,
vychovávají nám je ti o
kterých nevíme nic, ale
hlavně, že se nám o ně
starají. A že nám je budou
učit věci s kterými
nesouhlasíme?
Nevadí,
určitě chtějí jejich dobro. A
koneckonců, odkud bereme
právo na výchovu vlastních
dětí?! Jen ať se naučí jak
dobře navlékat kondom,
užívat antikoncepci a najít
kontakt na nejbližšího
gynekologa, který je zbaví
„problému“, vždyť na co
by jim byla zdrženlivost,
zodpovědnost, věrnost a
čistota? To bychom se
museli
vrátit
do
středověkých klášterních
škol. Vím, milá Svatá
Rodino, že k tomu není co
dodat, ale díky za to, že
kdybys tu žila, určitě by si
na to referendum nešla, i
když je to Tvoje poslední
šance, vždyť proč by taky...
(převzato z periodika
Naša žilinská diecézia,
autor Marek Mucha)

9. Maria pocházela z rodu
A) Léviho
1. Co to je Magnificat a jak začíná?
B) Davidova
A) oslavná píseň: Raduj se nebes Královno...
C) Benjamínova
B) chvalozpěv: Velebí má duše Pána...
10. Které dva měsíce jsou
C) žalm: Blaze tomu, kdo důvěřuje Pánu...
věnované úctě Panne
2. Kde byla Maria při seslání Ducha sv.?
Marii?
A) v synagoze
A) květen, říjen
B) ve večeřadle
B) leden, květen
C) na Hoře Proměnění
C) červen, září
3. Kdy slavíme Neposkvrněné početí P. Marie?
11. Mezi tři nejznámější
A) 15. srpna
mariánská poutní místa
B) 8. prosince
na Moravě patří
C) 13. května
A) Svatý Hostýn, Cvilín, Zlaté
4. Kdo řekl Marii: tvojí duší pronikne meč bolesti?
Hory
A) Zachariáš
B) Svatý Hostýn, Cvilín,
B) Jan Křtitel
Velehrad
C) Simeon
C) Zlaté Hory, Štípa, Velehrad
5. Co víme o smrti Panny Marie?
12. Co řekl Ježíš Marii a
A) je pochovaná v Jeruzalémě blízko Golgoty
Josefovi na jejich
B) byla vzata do nebe i s tělem
výčitku, když ho našli v
C) je pochovaná v Nazaretě, kde žila celý život
chrámě?
A) Je tu moc lidí, ztratil jsem
6. Jak se jmenovali Mariini rodiče?
se...
A) Zachariáš a Alžběta
B)
Omlouvám
se, už se to
B) Jáchym a Anna
nestane...
C) Abrahám a Sára
C) Proč jste mě hledali,
7. Komu řekl Ježíš z kříže: Hle, tvá matka?
nevěděli jste, že musím
A) Janovi
být v domě svého Otce?
B) Petrovi
C) Pavlovi
8. Co řekla Maria andělovi při zvěstování?
těšíme se, že dáš vědět do
A) Pod ochranu tvou se utíkám...
redakce, jak sis s kvízem
B) Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel...
poradil(a) ;-)
C) Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého
slova...

Kvíz o Panně Marii

01. 05. První pátek v měsíci.
02. 05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
06. 05. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka.
14. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně,
doporučený svátek.
15.-17.05. Víkend pro děti v Blahutovicích.
16. 05. Sváteksv. JanaNepomuckého, kněze
a mučedníka.
17. 05. Pastorační a ekonomická rada v 18:00 h.
20. 05. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera,
kněze.
24. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého.
25. 05. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
26. 05. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
29. 05. Noc kostelů.
30. 05. Památka sv. Zdislavy.
31. 05. Slavnost Nejsvětější Trojice.

Neustále pobíháme a nemáme čas
zaposlouchávat se do Boha. Musíme realizovat své
současné i budoucí záležitosti, ale takřka nikdy
nemyslíme na svou věčnou budoucnost. Vidíme
pouze zlomek cesty, ale nedíváme se, kam vede, co
je cílem a smyslem života. Maria byla od počátku
dokonale otevřena Bohu. Proto nebyla ani jediná
chvíle jejího života prožita naprázdno.

Mše svaté v měsíci květnu „začínají“
májovou pobožností, srdečně zveme.

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 6,- Kč

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
10:00 společenství seniorů
14:30 program pro děti
(1, 2) výtvarka již 13:30
17:00 mše sv. pro rodiny (6)
18:00 seminář Život v Duchu
ÚTERÝ
6:45 mše sv. (6)
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)
18:00 katechismus
18:30 mše za uzdravení (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 měs. (2) poslední v měs.
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

