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Z O B S AH U :
KOSTEL NEBO
HOSPODA?
HOSPODAŘENÍ
FARNOSTI
CIHLA Z MAĎARSKA
UDÁLOSTI ROKU 2014

Kostel
nebo
hospoda?
Bogdan Stępień, OSPPE
Nedávno jsem četl zvláštní hlášku: „Děti,
buďte zticha, nejste v kostele, ale v hospodě“.
Na základě této věty přemýšlím nad chováním
nás dospělých křesťanů při bohoslužbě. Stává se,
že před obřady, např. pohřeb nebo svatba lidé
říkají: „veďte nás, neboť nevíme, kdy se postavit
a kdy sedět“. Líbí se mi takový upřímný postoj.
Jenže u některých křesťanů jakoby neexistovala
žádná pravidla. Zaráží mě, když během evangelia
věřící vůbec nevnímá důležitost okamžiku a řeší
celkem podřadné záležitosti. Nejenže sám
neposlouchá, ale ještě svým hlučným chováním
někdy vyrušuje i všechny ostatní a přitom
nevnímá, že dělá úplně něco nepřípustného.
Kdysi se o. Kodet zmínil, že z toho jak v
kostele lidi poslouchají Boží slovo, dá se poznat
vliv kněze na farnost. Na začátku slavení
eucharistie slyšíme výzvu: „Pán s vámi“. Kéž
nám dojde, co se při mši svaté děje. Další věcí je

pozdní příchod. Všiml
jsem si také, že jsou osoby,
které jakoby pozdní
příchod mají v krvi. To asi
není
potřeba
nijak
komentovat
ani
vysvětlovat. Doufám, že
Národní
eucharistický
kongres nám pomůže lépe
prožívat mši svatou, lépe
se angažovat, prohloubí
náš zájem o svaté
přijímání a také o adoraci.
Moji
milovaní,
udělejme si chvíli času a
ptejme se ve svém srdci
Pána Ježíše jak On vidí náš
postoj ve vztahu k Němu,
přítomnému v eucharistii.

Hospodaření farnosti
Příjmy:
sbírky:
318.706,dary:
441.175,půjčky:
240.000,ostatní:
118.024,celkem:
1.117.905,Výdaje:
elektřina, plyn:
170.853,voda:
16.498,režijní výdaje:
169.620,opravy, stavební práce: 214.222,z toho práce ve sklepě: 92.928,okno na faře:
72.805,oprava varhan:
12.000,bohoslužebné:
22.616,lavice v kostele:
94.168,pojištění majetku:
11.605,odeslané sbírky:
72.143,poskytnuté dary:
25.000,ostatní:
302.627,celkem:
1.099.352,-

Tříkrálová sbírka

Přes malý počet dospělých zapojených do
tříkrálového koledování se podařilo v naší farnosti
do 5 pokladniček vybrat celkem 28.761,- Kč.
Nemalou zásluhu na tom mají děti, které chodily
moc rády a také aktivní účast otce Franciszka.
Charita Ostrava srdečně všem děkuje.
Pro sociální aktivity Charity Ostrava a Charity sv.
Alexandra se v letošním roce vykoledovalo celkem
1.455.569,- Kč.

Při sbírce na opravy
25. ledna se vybralo
5.662,- Kč. Pán Bůh
zaplať.
Svatý otec nás vyzývá,
abychom pamatovali na
den modliteb za oběti
obchodu s lidmi, který
připadá na neděli 8. února,
památku sv. Josefiny
Bakhity.
Pojem kvality života,
na základě kterého je těžce
nemocným
vnucována
představa, že nejsou hodni
života, je lež. Píše to
papež
František
v
poselství k 23. Světovému
dni nemocných, který si
připomínáme 11. února.
Na faře (v kostele) je k
dispozici petice za
udělení milosti pro Asiu
Bibi. Svůj nesouhlas s
trestem smrti pro matku
pěti dětí můžete vyjádřit
svým podpisem do konce
února.
Sobotní odpoledne se
scházejí děti (10-14 let)
nejen k trénování
florbalu.
Na 20.-22. března se
připravuje víkendovka
pro děti.

Cihla z Maďarska

Dne 14. ledna, den před slavností sv. Pavla,
prvního poustevníka, patrona Řádu Paulínů byla
na stěnu u vchodu do farní kaple umístěna cihla z
podlahy prvního paulínského kláštera.
Ten byl postaven ve 14. století v Maďarsku v
horách Pilis. V tomto klášteře svatého kříže
shromáždil bl. Eusébius poustevníky žijící v
maďarských lesích. V 16. století došlo ke zničení
kláštera tureckými vojsky.
Během archeologických prací v roce 2013
byly v ruinách kláštera nalezeny cihly, které
maďarští Paulíni darovali všem paulínským
klášterům po celém světě.

Klastrompuszta Pálos emlékhely
Ruiny prvního kláštera Paulínů

Hvězda nad
supermarketem
Tak se jmenovalo téměř
čtyřicetiminutové divadelní
představení, které nacvičily
děti z naší farnosti. Hudebně jich podpořili Terezka
Zbořilová (klávesy) a Honza (kytara). O nápovědu se
starala Libuška a Míša. Děti
se samy podílely na
přípravě kulis. Před
vystoupením pro farnost 18.
ledna měli herci trému, ale
nakonec vše dopadlo moc
dobře, jak jistě mohou
potvrdit všichni zúčastnění.
redakce

Hrát divadlo mě moc baví.
Při divadle je sranda a můžeme se více navzájem poznat.
Předpremiéra u sester
pro lidi bez domova se nám
moc nepovedla, ale tady v
sále to už bylo mnohem
lepší. Sestry Matky Terezy i
mamka říkaly, že to bylo
hezké :-).
Natálka

Události roku 2014

S rokem 2013 ukončil práci ve farnosti Tomáš
Pinďák.
Koncem roku 2013 byl položen v kostele v
presbytáři a v kapli nový koberec, později již v roce
2014 byl dán také k bočním oltářům.
V lednu jsme se rozloučili se sestrou
představenou Misionářek lásky, sestrou Jorys. V její
službě ji vystřídala sestra Subasia. Komunitu posílila
sestra Martinia.
Ve dnech 1.-14. ledna se konala Tříkrálová sbírka,
zapojilo se do ní 8 dospělých a přes 20 dětí.
17. ledna otec Bogdan a otec Franciszek žehnali
byty na Palackého, navštívili 20 rodin.
18. ledna setkání pastorační a ekonomické rady.
V sobotu 18. ledna byl v tělocvičně CZŠ
Přemysla Pittra karneval pro děti: Popletené pohádky.
19. ledna jsme oslavili pouť Paulínů, hlavním
celebrantem při mši svaté byl o. Martin Kubeš. Po
dopolední mši svaté bylo v kostele divadlo Světlo na
kopci.
V únoru se v kostele obejvila „Krabička s
náměty“, do které můžete psát své dotazy, nápady,
vzkazy...
Při mši svaté 11. února přijalo svátost nemocných
21 věřících.
22. února posílil komunitu Paulínů v Přívoze bratr
Tadeusz Stanisław Słoniak, jáhen.
Od března se na závěr mše svaté modlíme
modlitbu ke sv. archandělu Michaelovi.
V tomto měsíci také započala rekonstrukce
sklepních prostor.
7.-9. března víkendovka pro děti ve Frenštátu pod
Radhoštěm.
28.-30. března víkend Školy křesťanského života

a evangelizace.
Před Velikonocemi vyšlo
za podpory TV NOE CD
Přyvozáků – hudební
velikonoční pašije.
Před Velikonocemi byly
realizovány
velikonoční
vstupy do škol.
Na faře se děti účastnily
paschy.
23. května jsme se
zapojili do Noci kostelů. Na
ní bylo uvedeno divadlo
Podobenství o baterkách.
21. dubna začal ve farnosti
devítitýdenní seminář Život v
Duchu.
25.-27. dubna strávily děti
víkend ve Středolesí.
17. května setkání
pastorační a ekonomické
rady.
V sobotu 24. května v
bazilice na Jasné Hoře přijal
bratr Tadeusz kněžské
svěcení.
25. května byl v kostele v
Pustkovci koncert Přyvozáků
Tečka za člověkem.
25.-27.5. proběhla setkání
s Michaelem Clarkem.
Odešla sestra Ester, přišla
sestra Alban.
8. června setkání farníků
při svatodušní vaječině.

15. června přijalo 8 dětí první svaté přijímání.
30. června – 9. července letní tábor v Ryžovišti.
20. července sloužil o. Tadeusz českou primiční
mši svatou v Přívoze a zde již zůstal.
21.-26. července se po čtvrté uskutečnila pěší
pouť do Čenstochové.
Konec července a začátek srpna patřil
příměstským táborům pro kluky a holky u sester
Misionářek lásky.
1.-3. srpna se vydala skupinka dětí na malý puťák
údolím Moravice.
Letní setkání Školy křesťanského života a
evangelizace v Králíkách bylo 1.-10. srpna.
20 let působení Paulínů v Přívoze jsme slavili 15.
srpna. Na večerní mši svaté se sešlo několik
paulínských kněží. Hlavním celebrantem byl o. Adam
Rucki, biskupský vikář. Po večerní mši následoval
program a posezení na farní zahradě.
28. srpen byl v kostele benefiční houslový koncert
Václava Návrata.
5. září slavily sestry Misionářky lásky svátek
Matky Terezy, mši svatou u sester celebroval o.
Martin David, generální vikář.
7. září bylo při mši svaté žehnání aktovek a
školních potřeb.
Od podzimu je místem setkávání Školy
křesťanského života a evangelizace přívozská fara.
Věříme, že tato skutečnost bude přínosem pro
farnost. Z kapacictních důvodů jsou víkendy
rozděleny podle ročníků. 12.-14. září měl setkání 1. a
3. stupeň, 17.-19. říjen 0. a 2. stupeň.
Od října se každou středu scházejí k modlitbě
růžence také děti. V mezidobí během měsíce se
postupně modlí všechny desátky.
4. října se přijeli podívat do Ostravy přátelé ze
Sośnicowic. Pro velký zájem přijely dva autobusy.

17.-19. října bylo
potáborové setkání v Jasení.
V neděli 2. listopadu nám
děti přiblížily život sv.
Dominika Savia. Divadlo
připravily s dětmi sestry
Misionářky Lásky.
8. prosince proběhlo na
faře první setkání formace pro
manžele Equipes NotreDame.
7.
prosince
byla
Mikulášská besídka pro děti.
Večer pak pastorační a
ekonomická rada.
V předvánoční době byly
realizovány
vánoční
programy na školách.
15. prosince zazněla v
podání
Vysokoškolského
pěveckého sboru Ostravské
univerzity Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
20. prosince se studenti a
přátele Školy křesťanského
života a evangeizace sjeli do
Jihlavy na setkání - Fire.
Do letošního betléma v
kostele přibyl velbloud. Na
jeho výrobě se podílely děti z
„úterní“ výtvarky.
Sváteční odpoledne 25.
prosince zpříjemnily děti
lidem bez domova divadlem
Hvězda nad supermarketem.
27.-30. prosince byl pro
děti zimní tábor v Beskydech.

Já jsem cesta...

Každý člověk, ať si to uvědomuje nebo
ne, touží v životě po Bohu. Každý totiž
hledá štěstí. lásku, spokojenost... Ježíš je
cestou k Bohu. On o sobě řekl: „Já jsem
cesta, pravda a život“. Jít za Ježíšem
neznamená jít pohodlnou cestou bez
námahy. Kdo se však za ním vydá a
poznává jeho pravdu, ten... (vydláždi
správně cestu na obrázku dole a uvidíš).

Tajenka z
minulého čísla:
SVATOSTÁNEK.
Při slavení mše
svaté je však
tím hlavním
místem obětní
stůl.

02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu.
Žehnání svící.
Mše svaté v 7:00 v kapli a 17:00 v kostele.
03. 02. Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
Svatoblažejské požehnání na mši sv.
Úklid betléma a stromků 9:00 - 16:30.
05. 02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
06. 02. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků.
První pátek v měsíci.
07. 02. První sobota v měsíci.
Večeřadlo v 15:15 hodin.
10. 02. Památka sv. Scholastiky, panny.
11. 02. Památka Panny Marie Lurdské.
Světový den nemocných.
V 10:00 mše sv. s udělováním svátosti
nemocných v kapli na faře.
18. 02. Popeleční středa, den přísného postu.
Mše sv. v 8:00 a 17:00 v kostele s
udělováním popelce.
22. 02. Sbírka Svatopetrský haléř.
23. 02. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
V postní době zveme každý pátek k
modlitbě Křížové cesty. Začíná v 17:00 hodin,
po ní následuje mše svatá.
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

