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Kdo
mě ovlivnil
Bogdan Stępień, OSPPE

Adam Lukáš

Ve svém životě se setkáváme se skvělými lidmi,
kteří na nás zanechali jisté stopy - své osobnosti,
svého charakteru. Ale i ti, nepovažovaní za ideální,
možná je někdy dokonce počítáme mezi zbytečné v
našich životech, nás v nemalé míře ovlivnili. Jedny k
sobě připouštíme vědomě, otevíráme jim své nitro,
jiní nás chtějí sami „dobýt“, získat si nás, nebo prostě
předat nám něco ze svého bohatství. Kdo všechno
patří mezi takové osobnosti v našem životě? Jak
mnoho lidi ovlivnilo náš život? Kolik takových lidí
napočítáme?
Vzpomínám si na duchovní cvičení, na nichž jsme
byli vybídnuti napsat čtyři jména lidí, ochotné přinést
nás před Ježíše jako donesli ochrnulého jeho blízcí. (v
Mk 2,1-12) I přes to, že je tomu už více než 15 let,
tato jména platí. Na každého se dále mohu
spolehnout a k nim se připojili další. Jsem vděčný, že
se na ně můžu spolehnout a počítat nejen s jejich
pomocí, ale prostě s jejich lidskou přítomností. Ti mě

ovlivnili, nabídli mi něco,
něčím mě obohatili. Otázka
lidského obohacení ve mně
vyvolává ještě další otázku.
Jak mě ovlivnil, obohatil
Bůh? Myslím na to, co se
vztahuje na všechny lidi, ale
také na osobní obohacení,
konkrétní dopad Božího
působení na mě. Jsem si
jistý, že poznávám jen malou
část, většina je mému vědomí
skryta. I přesto chci Bohu
děkovat, chválit Ho a
vyvyšovat, že je mým
Bohem, že chce být neustále
se mnou, chce mě stále
ovlivňovat, abych nabyl
úplné podoby Ježíšovy.

Pro život...
Naše farnost ve spolupráci s Centrem pro
rodinu připravuje 1. pochod pro život v
Ostravě, který má proběhnout 5. června. Účast
přislíbila Zdeňka Rybová, víceprezidentka
Hnutí pro život ČR.
V Praze proběhne Mezinárodní Pochod pro
život již tuto sobotu 2. dubna. S Hnutím pro
život jsme navázali spolupráci asi před rokem.
Od té doby jsou v naší farnosti každý
dvacátýčtvrtý den v měsíci slouženy mše svaté
za zastavení zla potratů a všech praktik
vedoucích k usmrcování dětí. Iniciátorem této
aktivity je právě Hnutí pro život.
http://modlitbyzanejmensi.cz/
Pokud máte touhu udělat ještě něco více,
můžete se zapojit do duchovní adopce
nenarozených dětí. Jedná se o modlitby a oběti
za dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem)
a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními
rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát,
ale zná ho náš nebeský Otec. Nevíme, jaká a jak
dlouhá bude životní pouť tohoto dítěte a jeho
rodičů. Věříme ale, že se naše modlitby a oběti
rozhodně neztratí, a že se jednou s „naším“
dítětem i jeho rodiči u Pána setkáme.
Zájemci, kteří by se rádi modlili po dobu
devíti měsíců za dítě ohrožené smrtí, se mohou
hlásit na faře. Další ročník duchovní adopce
začíná v naší farnosti v pondělí 4. dubna.

Sbírky: 6. března na
podporu Světového dne
mládeže v Krakově činila
5.200,- Kč; pokladnička u
Božího hrobu na svatou
zemi 1.405,- Kč; sbírka
na kněžský seminář z
velikonoční neděle 27.
března 8.823,- Kč.
V březnu k nám přišla z
Polska sestra Pulcheria,
vystřídala tak u sester
Misionářek Lásky sestru
Martiniu, která odjela do
Maďarska.
V sobotu 2. dubna se
uskuteční farní Velikonoční Veselice. Všichni jsme
zváni na 19 hodinu do
Obecního
domu
v
Ludgeřovicích.
Na faře je možné
zakoupit CD scholy
Přyvozacy Tečka za
člověkem.
V první polovině dubna
přijedou do naší farnosti
představitelé
Řádu
Paulínů, aby u nás
provedli vizitaci.
Koncem dubna se
plánuje víkendovka pro
děti. Pro bližší informace
sleduj http://nasefara.cz

Zpovědní služba u Bran milosrdenství

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v
konkatedrále Panny Marie v Opavě funguje v rámci
Svatého roku milosrdenství stálá zpovědní služba.
Právě v těchto dvou hlavních chrámech diecéze jsou
otevřeny Brány milosrdenství a každý, kdo jimi
prochází a touží po odpuštění hříchů má možnost
zakusit Boží milosrdenství ve svátosti smíření.
Ve zpovědní službě se budou střídat kněží celé
diecéze. V katedrále je zpovědní služba k dispozici
od úterý do soboty od 8:15 do 12:15 a od 13:15 do

Biscup v Českém Těšíně

Déšť ani mlha neodradily v sobotu 12. 3. stovky
mladých z celé ostravsko-opavské diecéze od cesty
do Českého Těšína. Město na hranici s Polskem
umožnilo účastníkům akce BISCUP 2016
nakouknout do pořadatelské země Světových dnů
mládeže. Do Krakova na setkání s papežem pozval
mládež také biskup František Václav Lobkowicz,
který s mladými prožil mši svatou.
http://www.doo.cz/

17:15. V konkatedrále jsou
zpovědníci vždy v pondělí a v
sobotu od 8:00 do 16:00.
Obvyklá možnost přijetí
svátosti
smíření
před
bohoslužbami
zůstává
zachována.
Další informace jsou na:
http://www.doo.cz/

Biscupu se z naší farnosti
účastnili kromě Terezky a
Amálky také Pepa s Davidem
a tak jsme se jich zeptali, jaké
to vlastně bylo...
Do Těšína jsme jeli autem s
otcem Bogdanem, říká David.
Na Biscupu se mi nejvíce
líbily skupinky. Seděli jsme v
kruhu a bavili se o nějakém
tématu, úplně mě to zaujalo.
Pak jsme šli pěšky do
Polského Těšína do kostela
modlit se korunku. Nakonec
byla mše sv. s o. biskupem, při
které sloužilo více kněží, také
o. Bogdan. Setkání bylo moc
zajímavé a příště bych zase
rád jel.
redakce

Kurs efektivního rodičovství
Milí čtenáři Přívozníku,
ráda bych se s Vámi podělila o nějaké postřehy z
KERu - Kursu efektivního rodičovství, který probíhá
již několik týdnů na faře. Kamarádka, která mi kurs
doporučila je maminka, které si vážím pro její přístup
k dětem, a tak jsem nemusela příliš přemýšlet nad
tím, zda kurs bude opravdu tak dobrý jak říká a
přihlásila jsem sebe a pak i manžela. Bylo nám
doporučeno: „Běžte oba, pokud můžete.“ Nelitujeme
ani trochu.
Kurs není jen formou přednášek. Zapojujeme se,
tvoříme skupinky plníme úkoly, hrajeme scénky u
kterých prožíváme to co naše děti s námi (někdy se
smějeme úplně všichni, někdy zažíváme dost
nepříjemné pocity) jako naše děti s námi. Mluvíme o
našem dětství a o nás jako o rodičích. Kurs má
hodnotu díky výborným lektorkám, ale taky je pro
nás neméně přínosné sdílení nás účastníků, když
můžeme slyšet různé odpovědi či výstupy, na dané
otázky či úkoly, a vzájemně se tímto obohacujeme.
Kurs nás učí mluvit s dětmi jiným jazykem, než
na jaký jsme obecně zvyklí jako rodiče či jako
společnost. Poznatky z kursu nám pomáhají řešit
konflikty s dětmi, ale také nám ukazují cestu jak děti
povzbuzovat a oceňovat je. Myslím, že nás učí větší
trpělivosti a pochopení.
A co jsme se třeba dozvěděli na kursu?
Povzbuzujme děti nebo jen chválíme?

Jaký je rozdíl mezi
CHVÁLOU
a
POVZBUZENÍM?
Příklad CHVÁLA: „Jsem
na tebe tak pyšná, že ti to ve
škole tak jde.“
Příklad POVZBUZENÍ:
„Jsem rád, že tě škola baví. Je
vidět, že máš radost že jsi tu
písemku zvládla.“
Příklad CHVÁLA: „No, to
je skvělé, už jsi to zahrál
perfektně konečně bez chyb!“
Příklad POVZBUZENÍ:
„Dalo ti to cvičení opravdu
pořádně zabrat. Ale vydržel
jsi to. Zní to moc hezky, až se
mi chce zpívat s tebou.“
Chvála je něco, co získává
vítěz na konci závodu.
Povzbuzení je to, co se říká
běžci na dlouhé trati, když
běží kolem nás.
Informace o kursu najdete
na internetu, pořádá ho
Centrum pro rodinu.
Ludmila Schneiderová

Prohlášení Vojtěcha Cikrleho, předsedy Rady pro rodinu a Rady pro bioetiku
ČBK ke snahám o prosazení adopce dětí homosexuálními páry

K předávání daru života a výchově dětí je určena především úplná rodina. Soužití
s otcem i matkou dítěti usnadňuje, aby přijalo roli, která je v životě čeká jako muže
nebo ženu, a aby se naučilo porozumět také osobám druhého pohlaví. Daru žít v
bezproblémové rodině se nedostává všem dětem. Tato skutečnost se však nesmí stát
záminkou k prosazení legislativních změn, které by měly umožnit adopci dětí páry
téhož pohlaví. Při úvahách o osvojení musí být zájem dítěte vždy rozhodujícím
hlediskem. Dítě není objektem vhodným pro experimenty. Vítám všechny snahy,
které toto úsilí podporují.

Potřebuji tvou lásku
Do pátku bude vaše dítě jiné

Jsme dobří rodiče?
Milujeme své děti více než cokoli jiného. Často
toužíme dát jim vše, co máme. Rádi bychom jim o
tom řekli. Mnozí z nás máme pocit hrdého otce, který
nad postýlkou svého syna prožívá zázrak narození
nového člověka. Nebo matky, která pociťuje velmi
zvláštní druh štěstí při pohledu na milovanou
bezbrannou lidskou bytost ve svém náručí. Pak se
vše pomalu vytratí. Přijdou každodenní starosti,
těžkosti, konflikty, zklamání…
Ross Canpbell hovoří ve své knize o nezbytnosti
bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte a
doporučuje čtyři způsoby vyjádření této lásky dětem:
kontaktem očima, fyzickým kontaktem, soustředěnou
pozorností a kázní.
Ne vždycky cítí dítě upřímnou lítost nad svým
špatným chováním, a tak musíme stále dávat pozor
na tyto vzácné příležitosti, abychom udělali to, o čem
víme, že to udělat máme. V takových chvílích jsme
schopni dítěti říci, že ačkoliv se nám jeho špatné
chování nelíbí, přesto ho máme rádi a na ničem
jiném nám nezáleží. Milujeme ho bezpodmínečnou
láskou. Trest pak je ve výchově až tím posledním
východiskem.
Kevin Leman ve své knize nabízí pětidenní akční
plán pro proměnu vašeho dítěte. Říká, že někdy pro
své děti přemýšlíme až mnoho. Příliš mnoho toho
také pro ně děláme. Jsme příliš dobří rodiče. Snažíme
se děti ochránit před nimi samotnými. Děti ale někdy
potřebují zakusit důsledky svých rozhodnutí.
Potřebují přijít o něco, po čem toužily…
V druhé části knihy najdete také konkrétní nápady
pro řešení 100 nejožehavějších životních situací.
Obě knihy: Potřebuji tvou lásku – Dr. Ross Campbell a Do pátku bude vaše dítě
jiné - Kevin Leman určitě stojí za přečtení :-).
redakce

Ježíši, důvěřuji Ti

Druhou neděli velikonoční slavíme svátek Božího
milosrdenství.
O namalování obrazu Božího milosrdenství řekl
Ježíš sv. Faustyně. Na obraze je zmrtvýchvstalý Ježíš.
Jeho ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Ze srdce,
které bylo probodeno kopím jdou dva paprsky:
červený – krev a světlý – voda. Obraz ukazuje na
velké Boží milosrdenství – milé srdce. Slova: Ježíši,
důvěřuji Ti zdůrazňují, že můžeme Ježíši vždycky
věřit.

Milosrdenství je slovo,
které v Bibli označuje Boží
jednání s námi lidmi. Je to
Boží láska k člověku, která se
projevuje konkrétně – přijetím, odpuštěním, trpělivostí,
velkorysostí, blízkostí, pomocí...
Ježíš říká, že také my
máme být milosrdní, jako je
milosrdný Bůh k nám.
Vybarvi si obrázek Božího
milosrdenství na této stránce.
Pokud budeš potřebovat
barevnou předlohu, „barevný“
obraz najdeš v kostele. Víš
kde?

Během postní doby jsme
zdobili monstranci pro Ježíše...

01. 04. První pátek v měsíci.
02. 04. První sobota v měsíci.
Modlitba večeřadla v 15:15 hod.
03. 04. Neděle Božího milosrdenství.
04. 04. Slavnost Zvěstování Páně.
07. 04. Památka sv. Jana Křtitele de la Salle,
kněze.
11. 04. Památka sv. Stanislava, biskupa
a mučedníka.
23. 04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka.
25. 04. Svátek sv. Marka, evangelisty.
25. 04. Den modlitby a postu za farnost a její
společenství, modlitba 24/1.
26. 04. Net for God.
29. 04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky Evropy.
Slovo „milosrdenství“ (misericordia) se skládá
ze dvou slov: bídy (miseria) a srdce (cor). Srdce
označuje schopnost milovat; milosrdenství je láska
objímající lidskou bídu. Láska, která „vnímá“ naši
nouzi jako svoji, s cílem osvobodit nás od ní. „ V
tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na
svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život
skrze něho“ (1 Jan4,9-10) .

Až do té míry, že na sebe křížem bere veškerou
bolest lidstva. Taková je hloubka Jeho soucitu a
Jeho milosrdenství: splynutí za účelem doprovázet
raněné lidství a pečovat o ně. Žádný hřích nemůže
smazat Jeho milosrdnou blízkost, ani Mu zabránit,
aby udělil milost obrácení, jestliže Jej prosíme.

papež František

Mše svaté jsou již slouženy v kostele.
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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)
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)
14:30 mše sv. (1) (5)
17:00 mše sv., adorace (1)
18:30 mše za uzdravení, chvály (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 (4)
(1) první v měsíci
(2) poslední v měsíci
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
(6) dům sester M. Terezy
(7) druhý v měsíci

