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Z O B S AH U :
RADOST
MALÉ OHLÉDNUTÍ
HVĚZDA NAD
SUPERMARKETEM
TÝDEN MODLITEB
PÍŠETE NÁM
LITURGIE PRO DĚTI

Radost
Bogdan Stępień, OSPPE

Vstoupili jsme do nového časového úseku
nazývaného rokem. Takových období máme za
sebou už hodně. Jak budeme prožívat tento rok?
Určitě není všechno na nás. Nejsme to my, kdo
ovlivňujeme události celého roku. Ale nejsme ani
tak bezvýznamní. Je potřeba si přiznat, že aspoň
ve vlastním životě toho mnoho ovlivnit můžeme.
V poslední době slyším hodně o radosti, a to z
těch nejvyšších míst. Už více než rok máme
dostupnou papežskou adhortaci Evangelii
Gaudium – Radost z evangelia. Na začátku roku
zasvěceného života papež František připomněl,
že radost je součástí řeholního života. Mluvil o
tom i při jiných příležitostech. Ve své promluvě
na Nový rok se opět k tomu vrátil. Vnímám, že to
sám Bůh mluví nejen k církvi, ale i k celému
světu skrze Františka a mluví také o radosti.
Mezi tím vším o co bychom chtěli usilovat, če-

ho dosáhnout, čím žít, by
neměla scházet snaha o získání radosti. Není tak bezvýznamná, jak by se mohlo
zdát. Má vliv na náš vztah s
Bohem, posiluje naši lásku,
proměňuje víru, pomáhá ve
vztahu s lidmi, utváří
vztahy, vnáší světlo do
každodenních záležitostí
existenciálních i finančních.
Je prostě takovým
motorem. A máme-li možnost zapnout motor, proč
tahat káru jen z vlastních
sil? Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám,
radujte se! (Filipským 4,4)

Přehled prosincových
Malé
ohlédnutí
V roce 2014 bylo v naší farnosti pokřtěno 55 účelových sbírek: 7.12.
osob, na první svaté přijímání se připravovalo 8 dětí
a 3 dospělí. Sezdáno bylo 9 párů a rozloučili jsme se
s 19 bratry a sestrami. S přehledem událostí
uplynulého roku a hospodařením farnosti vás
seznámíme v následujících číslech Přívozníku.
Děkuji spolubratrům, past. asistentům,
hudebníkům, dobrovolníkům a všem ostatním
za pomoc při úklidu kostela i fary, výzdobě a
také za vánoční přání a dárky, dary do kuchyně,
cukroví a jiné projevy lásky.
o. Bogdan

Mikulášského programu 7.12. po dopolední mši
svaté se účastnily rodiny s menšími dětmi.

na opravy katedrály
8.420,- Kč, 27.12. na
opravy 3.895,- Kč. Pán
Bůh zaplať.
V sobotu 20.12. se
uskutečnil v Jihlavě Fire,
celorepublikové setkání
studentů a přátel školy
Křesťanského života a
evangelizace. Největší část
účastníků byla z ostravské
školy, dále pak brněnské.
Sešlo se přes 50 lidí.
Ve středu 31. prosince
jsme se při děkovné boslužbě v 17:00 hodin rozloučili se starým rokem.
U sester Misionářek Lásky
byla od 22:00 adorace a
mše sv. v 23:00 hod.
Alianční týden modliteb začíná ekumenickou
bohoslužbou v našem
kostele 4.1. v 18:00 hodin.
Mottem
letošního
aliančního týdne je verš:
Ať se valí právo jako voda
a spravedlnost jako stále
proudící potok (Ámos
5:24). Místa všech setkání
najdete ve vývěsce nebo
na farním webu.
Zimní termíny Školy

Zimní
tábor
Část vánočních prázdnin 27. - 30. 12. 2014

strávila skupina dětí na farním zimním táboře v
Beskydech. Akce byla určena pro starší děti a
mládež. Na táboře nebyla nouze o zábavu nejen ve
sněhu a také nechyběl den postu. Zajímavá byla i
večerní tématka o lásce.

Hvězda
nad supermarketem

Tato veselá divadelní hra měla svou
předpremiéru na první svátek vánoční. Zhruba 40
minutové zamyšlení nad pravým smyslem Vánoc
potěšilo lidi bez domova. Nepřehlížet důležité věci
však není pouze vybídnutím advetní a vánoční
doby. Každý den je třeba vydat se na cestu tím
správným směrem. Proto další vystoupení farního
divadla budete moci shlédnout i v povánočním čase
v neděli 18. ledna v 18:00 hodin v sále OTU na
Nám. S. Čecha. Informace a fotky najdete na
http://hrajemepropana.cz.
redakce

křesťanského života a
evangelizace jsou: 16.18.1. pro 1. a 3. stupeň
(popř. 0a) a 23.-25.1. pro
2. a 0b stupeň. Bližší
informace a přihlášení na
webu školy.
V neděli 11.1. v 18:00
hodin bude v našem
kostele koncert Duchovní
hudby evropských autorů
18. a 19. století (pastorely
starých českých mistrů).
Účinkují posluchači a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy
Ostrava. Vstupné dobrovolné.
Ve dnech od 1. do 14.
ledna bude probíhat
Tříkrálová
sbírka.
Pořadatelem sbírky je
Charita. Pokud chcete
pomoci s koledováním při
Tříkrálové sbírce, ať už
dospělí nebo děti, hlaste se
prosím na faře. Kromě
pocitu z dobře vykonané
věci se mohou děti těšit na
Tříkrálové poděkování
Charity.
Do betléma v našem
kostele prvním rokem
zavítal velbloud. Betlém v
životní velikosti si můžete
prohlédnout po celý leden.

Týden
modliteb
za
jednotu
křesťanů
Ve dnech 18.-25.1. probíhá Týden modliteb za ekumenických aktivit, které

jednotu křesťanů, který navazuje na Alianční
týden modliteb (4.-11.1.). K modlitbě nás vyzývá
Mons. František Radkovský spolu s Ing.
Danielem Fajfrtem.
Zveme Vás, jako každý rok, k modlitbám za
jednotu křesťanů. K týdnu modliteb,
připraveném společně křesťany z různých církví,
včetně římskokatolické.
Je třeba připomenout, že jednota křesťanů
není pouhá hezká myšlenka a snaha některých z
nich, ale touha a vůle našeho společného Pána
Ježíše Krista, vyjádřená modlitbou, se kterou se
obrací k Otci: „aby všichni byli jedno… aby svět
uvěřil” (Jan 17,21) . Je tedy povinností všech
křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni.
Nejdůležitější však je se za ni modlit.
Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u
Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Abychom jej
však mohli přijmout, musíme být na to
připraveni. Proto se máme sjednotit v modlitbách
a vyprošovat především obrácení srdcí křesťanů,
které je podstatnou podmínkou jednoty. Musíme
pro ně vyprošovat touhu po jednotě a po takovém
jednání, které k ní vede. To vše se nelze naučit,
to si potřebujeme vyprosit.
K tomu je ovšem důležité vyslechnout slovo
Písma a rozjímat o něm. Dostaneme tak určitý
tón a směr našich modliteb, které pak na
společných shromážděních, ale i soukromě
přednášíme Otci.
Přejeme Vám mnoho dobře navštívených
modlitebních
shromáždění,
naplněných
láskyplnou atmosférou porozumění a touhy po
jednotě. Kéž se tato shromáždění stanou
důležitým impulzem pro mnoho dalších

nás očekávají v tomto roce.

Rok 2015 je především
rokem, ve kterém si
připomeneme 600 let od
tragické smrti Mistra Jana
Husa. Tato událost kdysi
rozdělila naši církev a náš
národ a toto rozdělení stále
trvá, i když už mnohé
bariéry byly, díky Bohu,
odstraněny. V roce 1999 se
konalo na Lateránské
univerzitě
v
Římě
sympozium, které uzavřelo
desetiletou
práci
ekumenické
komise,
věnované Mistru Janu
Husovi.
Na
tomto
sympoziu papež Jan Pavel
II. prohlásil: „Cítím
povinnost
vyjádřit
hlubokou lítost nad krutou
smrtí, na kterou byl Jan
Hus vydán, a nad
následnou ranou, která se
tímto způsobem rozevřela v
myslích a srdcích českých
lidí a stala se zdrojem
konfliktů a rozdělení. Již
během své první návštěvy v
Praze jsem vyjádřil naději,
že bude možné vykonat
rozhodné kroky na cestě
smíření a pravé jednoty v
Kristu. Rány uplynulých

staletí musí být léčeny

V Krabičce v kostele se objevil list s vašimi novým
perspektivním
otázkami. Z důvodu anonymity dopisu, pohledem do budoucnosti a
odpovídáme na část dotazů.
pěstováním
zcela
Jakým přínosem je pro farnost Škola
křesťanského života a evangelizace, Kurzy Alfa
a podobné aktivity?
Z jakých finančních prostředků jsou tyto
aktivity financovány?
Ze sbírek farníků, platů kněží, formou
sponzorských darů...? (občerstvení, prostory,
voda, energie, otop).

Škola křesťanského života, Kurzy Alfa,
semináře obnovy, různé akce pro děti a podobné
aktivity slouží zúčastněným k duchovní obnově a
vzdělávání ve víře. Každý člověk, který usiluje o
duchovní růst rozdává pak farnímu společenství
dary, které od Boha dostal. Přínos těchto aktivit
je patrný také v příspěvcích, napsaných o daných
akcích do Přívozníku. Nicméně jejich kladný
potenciál je nejlépe zakusit osobně :-). V rámci
projektu školy byla přijata Evropskou Unií
žádost o grant.
Škola křesťanského života a evangelizace je
financována z poplatků, které platí účastníci
školy a ze školních sbírek. Tyto finanční
prostředky jsou pak použity na občerstvení,
nájmy a energie. I když o občerstvení se starají z
větší části sami účastníci.
Příjmy ze sbírek farníků zdaleka nedostačují
pokrýt ani náklady na opravy a běžné energie.
Výše uvedené aktivity mohou fungovat jen díky
Bohu, zájmu a nezištné podpoře účastníků a také
mnoha jiných osob, které si nepřejí být
jmenovány.
Pokud také chcete přispět na konkrétní věc,
můžete tak učinit osobně na faře nebo převodem
na účet farnosti (číslo účtu je na poslední stránce
Přívozníku) s uvedením účelu daru ve zprávě pro
příjemce. V obojím případě vám po sdělení
vašich údajů vystavíme potvrzení o přijetí daru.

obnovených vztahů. Náš
Pán Ježíš Kristus, který je
‚náš mír‘ a zbořil ‚zeď,
která rozděluje‘ (Ef 2,14) ,
ať řídí běh dějin vašeho
lidu vstříc znovunalezené
jednotě všech křesťanů,
kterou si my všichni
vroucně přejeme pro
tisíciletí, na jehož prahu
stojíme.” Práce, o které
papež hovořil, na nás stále
ještě čeká. Kéž se tedy
tento rok Husova jubilea
stane zároveň rokem
smíření a sblížení, aby nás
jeho osoba do budoucna
spojovala a nikdy už
nerozdělovala.
Vložte,
prosíme, tuto myšlenku ve
formě proseb do svých
modliteb během tohoto
týdne.
Kéž tento týden
modliteb přinese každému
z Vás i všem společně
hojné Boží dary, kéž z něho
církev vyjde víc Kristova,
víc jednotná a přitažlivější
pro všechny, kteří s
otevřeným srdcem hledají
Boha.
Brožurky k modlitbám
najdete na internetových
stránkách farnosti.

Nejdůležitější místo v kostele
Do lednového Přívozníčku jsme
připravili něco k vyluštění. Tajenka ti
prozradí jaké je nejdůležitější místo v
kostele. Přejeme úspěšné luštění a těšíme
se, že se nám „pochlubíš“ žes na to přišel.
1. Ten, kdo je v nebi
2. Světec - 28. září
3. Boží posel
4. Apoštol (nevěřící)

Liturgie pro děti

5. Stav mezi nebem a zemí
6. Ďábel jinak
7. Hora proměnění Páně
8. Bratr Kaina
9. Město, kde žil Josefs Marií
10. Město, kam šli po vzkříšení dva
Ježíšovi učedníci
11. Dům Boží

Sešitky Liturgie pro děti jsou barevné
osmistránkové knížečky s biblickými čteními z
nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdeš
texty bohoslužby slova (výběr veršů s hlavní
myšlenkou), příběh a hádanku. Cena jednoho
sešitku je 3,- Kč. Více informací na faře nebo na
internetu: http://www.liturgieprodeti.estranky.cz/.
Při nedělní mši svaté v 10:30 jsi zván na
povídání do sakristie. Nezapomeň dávat při čtení
evangelia dobrý pozor. Je to radostná zpráva a Bůh
chce, abys o tom věděl :-)

01. 01. Slavnost Matky Boží, Panny Marie,
zasvěcený svátek. Mše sv. v 8:00, 10:30 a v
17:00 hodin.
02. 01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve. První
pátek v měsíci
03. 01. Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První
sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
06. 01. Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek.
Mše sv. v 8:00 a v 17:00 hodin.
10. 01. Začíná příprava na pouť sv. Pavla.
11. 01. Svátek Křtu Páně.
15. 01. Slavnost Sv. Pavla, prvního poustevníka.
16. 01. Svátek Panny Marie, Královny poustevníků.
17. 01. Památka sv. Antonína, opata.
18. 01. Pouť sv. Pavla, prvního poustevníka. Při mši
svaté v 10:30 žehnání dětem.
20. 01. Památka sv. Eusébia.
21. 01. Památka sv. Anežky Římské, panny
a mučednice.
24. 01. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a
učitele církve.
25. 01. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.
26. 01. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Den
modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
28. 01. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a
učitele církve.
31. 01. Památka sv. Jana Boska, kněze.

Mše sv. v zimním období jsou ve všední dny
slouženy v kapli na faře.
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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
6:40 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

