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Zvládneš sám
Bogdan Stępień, OSPPE

Z O B S AH U :
ZVLÁDNEŠ SÁM
SVATÝ VÁCLAV
SCALA PARADISI
MISÁL V MOBILU
SEMINÁŘ OBNOVY
V DUCHU SVATÉM
RŮŽENEC

Nedávno jsem poslouchal svědectví pastora
Václava Vondráška, přednesené na Charismatické
konferenci v Brně, v rámci přednášky Kateřiny
Lachmanové. Pastor mluvil o zážitku ze začátku své
pastorační praxe po oslavách 100. výročí místního
sboru. Na slavnost obec vypůjčila sboru mobilní
biologické WC zdarma, pod jedinou podmínkou, že je
vrátí čisté. Pastor jako hlavní organizátor slavnosti
neměl odvahu pověřit někoho ze sboru úkolem
odvezení obsahu WC a tak se zhostil této práce sám.
Když už večer nejen po slavnosti, ale i po uklizení
sám odvážel sud s obsahem a zůstal v poli po tmě
sám, velice ho naštvalo, že tato práce zbyla zrovna na
něho, čerstvě vystudovaného, vzdělaného
duchovního. Jenže ani jeho naštvanost ani blízkost
pozůstatků po jeho ovečkách nebyla pro Boha
překážkou, aby k němu promluvil. Uslyšel ve svém
nitru hlas: „Jestli nejsi schopen vynést to, co zbylo po
tvých věřících, tak nejsi hoden ani kázat jim Boží
slovo.“ To ho přivedlo k jinému pohledu na svou
situaci, ale především připomnělo, že Ježíš sestoupil
do celé té žumpy našich hříchů, aby nás zachránil.
Píšu to proto, že mě to velmi oslovilo a změnilo také
můj pohled na velmi jednoduchou záležitost, jakou je
WC v našem kostele. Někdy jsem se při pohledu na
toto místo ptal, kdo to sem chodí? Což to nejsou
členové našeho společenství? Nejsou to křesťané? I
toto místo je obrazem našeho života. Nemá se o něho
kdo starat, uklidit ho, nezáleží nám na něm. Ježíš nás
za to nevyhubuje, nevyčítá nám, co to po sobě
zanecháváme. Všimněme si celé té „špinavé“ práce
odvedené Ježíšem. Zároveň při svém umučení a smrti, našim „normálním“ životem,
ale i práci konané neustále v podobě umývání nohou a ale i naší bezstarostností a
současně i veškerého úklidu způsobeného jednak nepořádností.

Svatý Václav

Náměstí v Přívoze dne 28.9. tradičně patří
Svatováclavskému jarmarku. Nejinak tomu bylo
letos. Odpoledne přijel sv. Václav se svou
družinou, pozdravil přítomné. Jeho kroky vedly
do kostela, kde mimo jiné řekl, že to nejkrásnější,
co můžete druhému dát není nic co se třpytí... je
to úsměv, láska, pohlazení.
Po odchodu sv. Václava z kostela pokračoval
program opět na náměstí. Pro děti jsme v kostele
připravili výtvarnou dílnu.
Večerní mše svaté se zúčastnil i sám sv.
Václav. Při pozdravení pokoje pak spolu se svou
chotí podávali zúčastněným ruce.

Přehled sbírek: 13.9.
na Církevní školy 4.402,Kč; 27.9. na opravy
5.957,- Kč. Pán Bůh
zaplať.
V sobotu 3.10. bude
mít komunita Sant'
Egidio u nás modlitbu za
mír. Po ní od cca 16:30
budou na náměstí S.
Čecha a v dalších částech
Ostravy rozdávat jídlo
lidem bez domova.
16.-17.10. proběhne v
Brně Národní eucharistický kongres.
V neděli 18.10. bude
sbírka na misie.
Přihlásit se na Světový
den mládeže (SDM) do
Krakova je možné na
českých
webových
stránkách
setkání
https://krakov2016.signaly
.cz/. Program SDM se dělí
na dvě části tzv. Dny v
diecézích, ty budou 20. –
25. července 2016 a
samotné Světové dny
mládeže 26. – 31.
července 2016. Setkání je
určeno především pro
mladé od 16 let.
Následující příprava
biřmovanců se uskuteční

Scala
Paradisi
Ve středu 14. října od 18 hodiny začíná v naší

farnosti osmitýdenní kurz modlitby Scala paradisi.
Tento kurz přináší jak vědomosti, tak uvedení do
praxe modlitby. Setkání budou probíhat každou
středu na faře.

Zdálo by se, že modlitba je tou nejsamozřejmější
věcí na světě. Avšak jako dítě musí po řadu let
chodit do školy, aby se naučilo své vlastní řeči a
aby si ji osvojilo v celém jejím bohatství, tak se
musí i křesťan teprve učit, co znamená modlit se.
Cílem této „ školy modlitby“ je tedy prostřednictvím
Božího slova a svědectví církve ukázat význam
modlitby pro křesťana a uprostřed modlitebního
společenství jej vést k hlubší modlitbě v Ježíšově
jménu a v síle Božího ducha. Předpokládáme, že
všichni účastníci mají jistou zkušenost s osobní i
společnou modlitbou. Důležitější však je, že ve křtu
dostali Ducha svatého a skrze něj i schopnost
modlit se vděčně a s radostí v plném společenství
s Bohem. Škola modlitby pak má každému pomoci,
aby si uvědomoval a prožíval celou šíři a celé
bohatství tohoto daru modlitby, tohoto „ živého a
osobního vztahu k živému a pravému Bohu.“

Misál
v mobilu
Portál Liturgie.cz ve spolupráci s firmou
Fenomen multimedia vydává mobilní aplikaci
Misál na podzim 2015. Ta nabízí uživatelům
liturgická čtení na každý den v offline verzi,
základní obřady, přímluvy, ale i odpovědi ke mši
v latině, angličtině, němčině, francouzštině,
italštině a španělštině. Aplikace je aktualizací
oblíbeného programu Misál na prázdniny.
Aplikaci je možné stáhnout zdarma z
internetového obchodu Google Play. K dispozici
je také online verze na adrese
http://m.liturgie.cz/misal/.
redakce (str. 2 a 3)

v neděli 18.10. v 16:30.
Srdečně
zveme
všechny zájemce k
účasti na víkendovém
setkání
Školy
křesťanského života a
evangelizace.
První
podzimní termín 9.11.10. se týká nových
zájemců a I. a III.
stupně. Druhý podzimní
termín 23.-25.10. se týká
stupňů 0B a II. Těšíme
se na vás.
V kostele nebo na
faře můžete nahlédnout a
podpořit svým podpisem
Petici proti novele
zákona
o
registrovaném
partnerství.
Charita ČR zahájila
provoz
elektronické
databáze, díky níž je
možné prostřednictvím
jednoduchého formuláře
nabídnout různorodou
pomoc: volné ubytovací
kapacity,
materiální
pomoc,
dobrovolnou
výpomoc či nějakou
službu. Databázi najdete
na
stránkách
www.pomocuprchliku
m.charita.cz

Seminář
obnovy v Duchu svatém
Chtěl bych se s Vámi podělit o to, co jsem co od toho očekává, atd.
prožil...
Na jednom z našich manželských spolčí jsme
měli pozvaný manželský pár, který prošel seminářem
obnovy v Duchu svatém. Po jejich vyprávění jsem si
v mysli říkal, že to musí být síla. A že už když
někam jet (na nějakou duchovní obnovu), tak na
takovou, ať to stojí za to. Jít pořádně do hloubky a
na týden a být sám na pokoji, atd. Ale nijak jsem
takové akce moc nevyhledával, takže jsem to dál
neřešil.
Za nějaký čas se ozval kamarád ze spolča, že se
taková obnova zase koná a že se přihlásil, jestli
někdo ještě nepojede. Tak sem zbystřil a zjišťoval
jsem informace. Potřeboval jsem mít co nejvíc
informací.  Zjistil jsem, že to je na Velehradě od
pátku do pátku, povede to P. Bogdan Stepien s
týmem a je to: „Pro muže všech životních stavů i
profesí (svobodný, ženatý, vdovec, elektrikář,
řeholník, kněz, …)“ A když jsem uviděl, že je tam
napsáno „elektrikář“, což tuto práci vykonávám, tak
mě trochu polilo horko a bral jsem to jako něco víc
než náhodu. Říkal jsem si, že by osobní pozvání? A
tak nějak jsem cítil, že tam mám jet. Tak jsem
vyplnil přihlášku a odeslal. Bylo to asi 10 minut, kdy
jsem ten pocit měl. Pak jsem si říkal, dyť co, je to až
za měsíc, platí se to až na místě, tak když nepojedu,
tak o nic nejde.
Měsíc utekl jako nic a byl pátek odjezdu. Dvakrát
se mně tam nechtělo. Od rodiny (manželka a tři
dcery 10, 8 a 4 roky) jsem nikdy takhle na dlouho
pryč nebyl, maximálně nějaký den. Teď to měl být
týden. Doma králíci, drůbež, líheň, … Ale manželka
mě řekla, že to zvládne. Jelikož jsem se tak v tom
pořád plácal (co je mým posláním, atd.), tak jsem
vyrazil. Nakonec jsme jeli ze spolča tři tatínci.
Dorazili jsme na Velehrad, ubytovali jsme se
v exercičním domě Stojanov. Měl jsem
jednolůžkový pokoj. První bod byla večeře a po ní
následovalo takovéto seznámení - kdo, odkud, proč,

Sešlo se nás tam celkem 23
mužů včetně P. Bogdana.
Bogdan nám představil, jak
bude vypadat zhruba denní
program: Ranní chvály,
snídaně, chvály + přednáška,
rozjímání, mše sv., oběd,
„siesta“, chvály + přednáška,
rozjímání, sdílení ve
skupinkách, večeře, večerní
program. A dodal něco ve
smyslu, že tak by to viděl on,
ale jak to povede Duch svatý
se uvidí. Musím říct, že mě to
teda moc neuklidnilo. 
Další den jsme již jeli
podle programu. Přednášky
byli úžasné, vše stálo na
Písmu svatém. Vždycky jsme
dostali na rozjímání nějaký
verš z Písma k té dané
přednášce. Otevíraly se mně
oči a já jsem tomu Písmu
rozuměl. Viděl jsem, jak je to
všechno živé a aktuální, že to
není něco, co kdo kdysi
napsal a hotovo. S každým
dalším dnem se člověk do
toho víc ponořoval. V sobotu
jsem ještě volal párkrát domů
co a jak, v neděli už jen sms a
pak už nic.  V neděli a
v pondělí jsme měli v době
siesty svátost smíření, které
jsem hned využil.
V pondělí večer (tím si
nejsem jist jestli to bylo
pondělí) jsme měli vyznat
Ježíše jako svého jediného

Pána. Byl to pro mě hodně silný a krásný úkon. Pak
následovaly přímluvné modlitby za uzdravení. Byly
4 skupinky „modlitebníků“, které jsme mohli
navštívit a oni se nad námi modlili zato, co bylo
potřeba, co nás trápilo. Většinou se modlili
v jazycích. Byli jsme upozorněni na to, že se může
stát, že se projeví i zlý duch. Byl to silný večer, ale
nic zvláštního jsem na sobě nepozoroval. Zato v noci
mě vzbudil budík, který jsem měl nastaven až na
ráno. Cítil jsem velký strach. Fakt jsem se bál. Tu
noc jsem spal jen 3 hodiny. Moc jsem nevěděl co se
děje. Ráno jsem vyhledal Bogdana, abych to s ním
probral. Pomodlil se nade mnou a říkal, že to může
být, že se Zlý tomu brání. Aby mě zastrašil.
Následovali další přednášky, rozjímání, … a
každá ta další přednáška se hloub a hloub vrývala do
srdce a odkrývala moje špatnosti. Důležité bylo to
ticho, které jsme tam měli, ten jednolůžkový pokoj,
kde měl člověk klid na rozjímání a přemýšlení. Cítil
jsem, jak se Pán dotýká mého srdce.
Ve středu večer byl program opět v kapli a
probíhal podobným způsobem, jak pondělní večer,
ale tentokrát s modlitbami za vylití Ducha svatého.
Byl to krásný večer, kdy jsme byli naplněni Duchem
svatým a jeho dary. Úžasné bylo, jak jsem cítil, že
jsem milován. Byl to večer plný chval a díků.
V prvních chvílích mě to tak nedocházelo, ale potom
jsem si uvědomil, jak veliký dar jsem dostal, až jsem
z toho byl zaskočen. Který řeší mé problémy.
Ve čtvrtek jsme již byli plni Ducha svatého a bylo
to vidět nejen v našich tvářích.  Při páteční
poslední společné mši jsme byli vysláni jako
apoštolové do svých domovů a tam byli nástrojem
v rukou Božích.

nového ducha. Odstraním
z vašeho těla srdce kamenné
a dám vám srdce z masa.“
Ezech 36,26

Když vše zpětně po roce
hodnotím, tak to byla úžasná
milost, kdy jsem prožil své
vnitřní obrácení. A poprvé
fyzicky zakusil lásku našeho
Pána. Ale ne jen tam. Tam to
v pátek neskončilo, ale
začalo.
Poprvé jsem se loni
přihlásil s manželkou na
charismatickou konferenci
(manželka teda ne až tak
poprvé, ale já ano) a to také
bylo dalším stupněm posunu
k Pánu. Další milosti, pokoj a
radost. A ta síla Ducha
svatého. To co se dělo, nebyli
náhody. To bylo vanutí
Ducha svatého. Předtím bych
na konferenci nejel. Dav plný
„fanatiků“. Ale když člověk
pozná Boží lásku, tak jsem
vděčný, že můžu být součásti
toho davu. 
K tomu jen: „ Nyní vidíme

jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří
v tvář. Nyní poznávám
částečně, ale potom poznám
plně, jako Bůh zná mne.“
Nezažili jsme nic jiného, než to co se píše 1Kor 13,12 Už se na to těším.
Člověk stále hledá, učí se,
v písmu: „ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli
ale ví, že jde tím správným
Písmu.“ Lk 24,45
„ A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do směrem. Že existuje jen jedna
našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl cesta – Náš Pán Ježíš Kristus.
dán.“ Řím 5,5
JosefŠevčík
„ A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím
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01. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve.
02. 10. Svátek svatých andělů strážných.
První pátek v měsíci.
03. 10. První sobota v měsíci. Večeřadlo v 15:15
hodin.
07. 10. Památka Panny Marie Růžencové.
15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny
a učitelky církve.
16. 10. Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní
patronky Slezska.
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka.
22. 10. Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
24. 10. Mše svatá za ochranu lidského života.
26. 10. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Zasněžený příběh - divadelní
hru ze života sv. Václava, v podání
orlovského divadelního spolku,
můžete shlédnout v našem kostele v
neděli 4.10. v 18:00 hodin.
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a
měsícem růžence. Přijměte pozvání ke
společné modlitbě. Příležitost je 40 minut před
každou mší svatou. Ve středu zveme k
modlitbě zvláště děti.

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)
10:00 Biblická hodina (6)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení
a večer chval (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)

PŘÍVOZNÍK
měsíčník Římskokatolické farnosti Ostrava-Přívoz
Bogdan Stępień, Terezie Vašková, Jan Košárek, Magda Šlachtová
(1) 1. v měs. (2) poslední v měs.
vydavatel: ŘKF Ostrava-Přívoz
(3) sudý týden (4) co dva týdny
http://privoz.farnost.cz ▪ 1643641359/0800
(5) domov seniorů
registrován MK ČR E 14926
(6) dům sester M. Terezy
náklady na výrobu 6,- Kč
(7) druhý v měsíci

