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Jako Otec

Bogdan Stępień, OSPPE

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny
Marie začneme jubileum milosrdenství.
Domnívám se, že většina z dosavadních let
milostí v nás evokovala otázku, co tím můžu
získat?
Nabízím, abychom se v tomto roce ještě více
zaměřili na možnost obdarování. Obdarování
bylo často spojené s konkrétním úkonem, nebo
zvláštním místem pro to určeným. Prožíváme
jubilejní léta – kolik už jsme jich prožili?
Poukazují na jakousi pomíjivost darů. Chtěl
bych, abychom se zkusili zaměřit na nepomíjivé.
Mottem nejbližšího jubilea je „ Milosrdní jako
Otec“, což je zkrácená věta z Lk 6, 36. Cílem
člověka, a křesťana vůbec je stát se perfektním,
dokonalým, bez chyby. Už nejen k jubileu, ale
Bůh ve svém plánu má pro nás nabídku, že
budeme jako On. Připomněl nám to
prostřednictvím svého Syna, v kterém zjevoval
své milosrdenství. Bůh pracuje na tom, že
budeme jako On a to i v nejobtížnější oblasti – v
oblasti milosrdenství – lásky, která se sklání nad
každou nouzí, nešvarem, bídou.
Jinými slovy jsme zvaní Bohem, abychom
viděli jako Bůh. Člověk v ráji podlehl pokušení,
znal dobro i zlo jako Bůh – byl to návrh satana.
Jsme zváni samotným Bohem, abychom viděli
nezkresleně, ne pohledem satanovým, ale
pohledem samotného Boha, zároveň sebe, Boha,
ostatní lidi, celý svět a všechny události Božím
pohledem.
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Z O B S AH U :
JAKO OTEC
RORÁTY JSOU V SEDM
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ROK MILOSRDENSTVÍ
KRÁDEŽE V KOSTELE?
ADVENTNÍ
KALENDÁŘ

Zkusme to spolu. Ten,
který nás k tomu zve, nám
v tom pomůže. A jednou
získaný pohled, už nás
nikdy neopustí.

Roráty
jsou
v
sedm
Dnes je běžné, že v adventní době zní

v obchodech a na trzích koledy, ale z hudebního ani
liturgického hlediska to „správné“ není, čas koled
totiž nastává až později. Advent je doba rorátů. Těch
je možné zúčastnit se i dnes, mnoho farností je
zařazuje po celý advent. V naší farnosti můžete přijít
do farní kaple na 7 hodin. Udělejme si v adventním
čase chvilku klidu. Možná pak budeme mít větší
chuť si na roráty přivstat .
"Bože, ten prosinec býval v té naší Praze
krásný! Maminka mě časně ráno budila, abych šel
s ní na "roráty"; před kostelem jsem dostal hrnek
kávy, po kostele zase hrnek kávy. Praha
venkovatěla, pod těžkými povozy tak pěkně sníh
skřípal, za vozy žlutý strnad po ulicích poskakoval
a stehlíci přilétali s Petřína až do malé zahrádky
naší a tam ozobávali stříbrné.“
(Jan Neruda)

Mikuláš, patron dětí

V sobotu a neděli 5. a 6. 12. si budou hlavně děti
připomínat památku sv. Mikuláše, jednoho z
nejuctívanějších světců. Už za svého života byl sv.
Mikuláš velmi oblíbený mezi lidmi a proslul svojí
štědrostí k potřebným, jako obránce víry před
pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných.
Příběh z jeho života, písničky, radost z obdarování
na to všechno se mohou děti i jejich rodiče těšit.
Oslava památky sv. Mikuláše bude v neděli po mši
sv. v 10:30 ve farní kapli.
redakce

Přehled listopadových
účelových sbírek: 15.11.
na Biblické dílo 5.367,-Kč;
29.11. na opravy 4.509,Kč.
Setkání pastorační a
ekonomické rady bude
6.12. v 18:00 hodin.
V úterý 8.12. na
slavnost Neposkvrněného
početí Panny Marie slavíme ve farnosti pouť. Předcházet ji bude devítidenní
novéna, kterou se budeme
modlit vždy na závěr mši
svaté. Mše svaté o
slavnosti budou v 7:00 v
kapli na faře a v 17:00 v
kostele.
V neděli 13.12. bude v
našem kostele Adventní
koncert
pěveckého
sdružení Quo vadis. Zpívá
Drahomíra
Drobková,
emeritní sólistka ND
Moravskoslezského.
Vstupné dobrovolné.
Podpořit Tříkrálovou
sbírku můžete nejen
finančně, ale také pomocí
při koledování. Uvítáme
dospělé i děti! Z
organizačních důvodů je
vhodné, aby se dospělí co
nejdříve přihlásili na faře.

Florbalový turnaj

V sobotu 21.11. proběhl v tělocvičně
Biskupského gymnázia v Ostravě-Porubě
florbalový turnaj. Smysl soutěže Mini MFBL,
aneb ministrantského turnaje "under 15" není jen
v soupeření a hraní zápasů, ale hlavně ve
vytvoření fajn party ministrantů, scholistek atd.,
vytvoření nových známostí a kamarádství.
Věříme, že se dětem reprezentujícím naši
farnost podaří časem dostat na přední místa .

Krádeže
v
kostele?
Z důvodu opakujících se krádeží, upozorňujeme

farníky a návštěvníky kostela, aby si dávali pozor na
své osobní věci a nenechávali je bez dozoru. Vaši např.
kabelku si můžete vzít s sebou nebo o pohlídání
požádat svého známého souseda. Při mších v kapli pak
nedoporučujeme nechávat si na věšáku, příp. v
kapsách cenné věci.
Máme naději, že tato situace povede v kostele k
většímu zaplnění předních lavic a bližšímu
společenství věřících .
redakce

Biskupské gymnázium
v Ostravě zve na Adventní
koncert 10.12 v 17:00 hod.
do kostela sv. Cyrila a
Metoděje v Pustkovci a o
den dříve na Den
otevřených dveří do
budovy gymnázia na ul.
Karla Pokorného.

Betlémské světlo Nová okna

V sobotu 19.12. bude za spolupráce skautů
rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Do
stanice Ostrava, hl. n. bude přivezeno 19.12. R 825
Radegast v 9:27. Od neděle 20.12. bude k dispozici
také u nás v kostele nebo na faře.

Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a
poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru.
Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou
jenom jeho odleskem, symbolem. Musejí se tedy
všechna zanést k Betlému, abychom pochopili jejich
smysl. V dnešní technické společnosti jsou tu skauti,
aby vodili lidi od strojů a umělého blahobytu nazpět
ke kráse přírody. Ukazují jim, že jsou slunce, měsíc a
hvězdy neskonale půvabnější než žárovky a neonová
divadelní osvětlení. Svět, který vyšel z rukou
Stvořitele, je krásný. Chceme-li však dobře pochopit
jeho smysl, musíme všechna jeho světla v duchu nosit
do Betléma. Pak pochopíme i to, co na konci všeho
stvoření konstatoval Bůh: „ Viděl jsem, že je to
dobré.“
Chceme-li, aby byl svět opravdu dobrý, musíme
být dobrými i my sami. Proto tak rádi stavíme
betlémy na místech, kde žijeme, a zpíváme z plna
hrdla: „ Nesem vám noviny z betlémské krajiny…
Radujme se, veselme se!“
(P. Tomáš Špidlík)

Na faře byla vyměněna
okna. Jelikož je budova fary
kulturní památkou, požádali
jsme o finanční příspěvek na
obnovu, který byl přiznán v
níže uvedené výši. Děkujeme.
Celkový rozpočet činil
1.180.029,- Kč.
Příspěvek 200 tisíc z
Ministerstva kultury z
Programu
regenerace
městských
památkových
rezervací
městských
památkových zón.
Příspěvek 160 tisíc z
Magistrátu města Ostravy.

Rok
milosrdenství
8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý rok

milosrdenství, který je na začátku spojen s
otvíráním tzv. Svatých bran. Úvodní mši sv. k
Roku milosrdentví bude v ostravsko-opavské
diecézi v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
celebrovat biskup František Václav Lobkowicz dne
13. prosince 2015 v 9.30 hod.

„ Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky
proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc
každému člověku a přinesla se ke každému Boží
dobrota a něha!“ Tato slova píše papež František v

bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok
milosrdenství. Mottem roku, který začne 8.
prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je
„Milosrdní jako Otec“.
Hlavní náplní Roku milosrdenství je víra a to,
že má navracet církev k jejímu prvořadému
poslání, totiž být ve všech aspektech svého
pastoračního života znamením a svědectvím
milosrdenství. Papež František k tomu napsal:

„ Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou Božího
slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a
úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať
neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v
poskytování útěchy a odpuštění. “

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok
milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že
kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a
Matouše z otročení penězům, cizoložnici a Marii
Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených
věcech, přiměl Petra plakat, když tě zradil, a
zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená
samařské ženě, jako bys je říkal nám:

„Kdybys tak znala Boží
dar!“
Ty jsi viditelnou tváří
neviditelného Otce, Boha,
který projevuje svou
všemohoucnost
nejvíce
odpouštěním
a
milosrdenstvím: dej, ať je
církev pro svět tvou
viditelnou tváří, tváří svého
Pána,
vzkříšeného
a
oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji
služebníci byli podrobeni
slabosti, a tak mohli soucítit
s těmi, kdo se potýkají s
nevědomostí a omylem: dej,
ať každý, kdo se s jediným z
nich setká, zakusí, že ho Bůh
očekává, miluje a odpouští
mu.
Sešli svého Ducha a
posvěť nás všechny jeho
pomazáním, aby se Svatý
rok milosrdenství stal rokem
Hospodinovy milosti a aby
tvá církev s obnoveným
nadšením mohla přinášet
radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a
zdeptaným a navrátit zrak
slepým.
Na přímluvu Panny
Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ
a kraluješ s Otcem a
Duchem Svatým na věky
věků.
Amen.

Adventní
kalendář
Když má přijít milý host, těšíme se na jeho návštěvu a připravujeme se. Jak se
připravíme na příchod Ježíše Krista? Čím mu uděláme radost?

Ježíšův příchod je dvojí. Poprvé přišel, když se narodil v Betlémě a podruhé
přijde na konci světa.
Každé políčko v adventním věnci znamená jeden den Vánoc. Můžeš si ho
vybarvit, když uděláš něco dobrého, čím připravíš své srdce na Ježíšův
příchod. Může to být modlitba (modrá barva), dobrý skutek (žlutá), nebo také
to, že se něčeho zřekneš, aby z toho mohl mít radost druhý (červená).
Během letošního adventu začínáme rok milosrdenství,
který vyhlásil papež František. O Vánocích si připomínáme
největší skutek Božího milosrdenství - lásky - narození Ježíše
Krista. Boží milosrdenství a lásku může dávat Bůh i skrze
Tebe. Při nedělních mších sv. v 10:30 si povíme jak na to .

03. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
04. 12. První pátek v měsíci.
05. 12. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
06. 12. Druhá neděle adventní.
Oslava svátku sv. Mikuláše po dopolední
mši sv. 10:30 na faře.
08. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu, pouť.
Mše sv. v 7:00 (fara), 17:00 (kostel).
13. 12. Třetí neděle adventní.
14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve.
20. 12. Čtvrtá neděle adventní.
24. 12. Štědrý den. Mše sv.: rorátní v 7:00,
vánoční pro rodiny s dětmi v 15:00
a půlnoční ve 23:00 hodin.
25. 12. Slavnost Narození Páně, zasvěcený
svátek. Mše sv. v 8:00, 10:30 a 17:00 h.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše
sv. v 8:00, 10:30 a 17:00.
27. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa. Mše sv. v 8:00, 10:30 a 17:00.
28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
Den modlitby a postu, modlitba 24/1.
31. 12. Mše na poděkování za uplynulý rok v 17:00.
Mše sv. v zimním období jsou ve všední dny
(mimo slavnosti) slouženy v kapli na faře.
Během adventu zveme na roráty.
(1) 1. 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
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PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv. (roráty)
10:00 společenství seniorů
14:30 program pro děti
17:00 mše sv. pro rodiny (6)
ÚTERÝ
6:45 mše sv. (6)
7:00 mše sv. (roráty)
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství mužů
18:00 Net for God (2)
STŘEDA
7:00 mše sv. (roráty)
8:30 mše sv. pro děti CZŠ
odpoledne výuka náboženství
16:20 růženec s dětmi
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství CHO
18:00 gregoriánská schola (4)
ČTVRTEK
7:00 mše sv. (roráty)
17:00 mše sv., adorace
18:30 modlitební společenství
PÁTEK
7:00 mše sv. (roráty)
8:00 návštěva nemocných (1)
10:00 Biblická hodina (6)
14:30 mše sv. (1) (5)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení
a večer chval (7)
SOBOTA
7:00 mše sv. (roráty)
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)

