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Bůh je láska
Bogdan Stępień, OSPPE

Z O B S AH U :

Někde jsem četl, že starého apoštola Jana ZKUS TO ZNOVU!
přinášeli do shromáždění věřících, neboť pro svůj NÁRODNÍ POUŤ DO
vysoký věk už nemohl sám chodit. A on pokaždé
KRAKOVA
opakoval: „Děti, milujte se navzájem, neboť Bůh
je láska.“ Jednou se ho někdo zeptal, proč SVĚDECTVÍ KŘTU
pokaždé říká stejná slova? Jan odpověděl: „A je
NEJSEM GAY?
něco důležitějšího?“ Přiznávám, že jsem
DNY VÍRY
neověřoval, odkud to vyprávění pochází a nakolik
je pravdivé, ale mně se líbí pro svůj obsah. Jan KVÍZ O RŮŽENCI
mohl dokola opakovat: „Milujte se, neboť Bůh je
láska,“ protože na sobě zakusil moc Boží lásky.
Od člověka schopného spálit celou vesnici jako
odvetu za neposkytnutí noclehu, k člověku schopného stále opakovat: „Bůh je
láska.“ A nejenom opakovat slova,
ale i svědčit o nich svým životem.
Podle mého názoru se každý z nás
podobá Janovi, možná v různých
etapách. Může to být ještě Jan,
zaměstnaný lovem ryb před setkáním
s Ježíšem. Může být jako Jan horlivý
v chození s Ježíšem až do té míry, že
je i schopen spálit svou horlivostí
vesnici a její obyvatele. Může být
Janem, který z dálky poznává: „To je
Pán,“ a konečně může být jako Jan se
slovy nejen na rtech, ale především
v srdci: „Bůh je láska.“ Kéž se
necháme vést Pánem, abychom
překonali všechny překážky a dospěli
k takovému stavu, že svými slovy,
gesty, vším jednáním, celým svým
životem budeme vyznávat: „Bůh je
láska.“

Zkus to znovu!

redakce

V neděli 17. dubna zavítal do
naší farnosti P. Alvaro Grammatika,
biskupský vikář pro evangelizaci v
Plzeňské diecézi. Při mši svaté v
10:30 povzbudil přítomné svým
slovem a po mši nabídl svoji službu modlitby za
uzdravení.

Velice mě oslovuje druhé čtení z knihy sv. apoštola
Jana (Zj 7,9.14b-17). Především mě zasáhlo jedno
slovo: potom jsem uviděl, spatřil... A co uviděl apoštol
Jan? Jan také pokládá tuto otázku: Kdo to je? „ To
jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení.“ Jaká
soužení? To je tehdy, když nám přicházejí na mysl
otázky: Zvládnu to? Dokážu to? Má to ještě smysl se
dál modlit? Má to cenu dál věřit? Proč se mi děje to či
ono? A když si člověk klade tyto otázky, bere na sebe
břemeno, které tíží a tlačí. ..
Dále slyšíme, že lidé, kteří prošli tímto velkým
soužením mají bílé roucho a došli vítězství.
Zvítězili, protože věřili Ježíši. Životní zkoušky nám
vždycky sdělují jedno: Už dost. Já už dál nemůžu.
Už to nemá smysl. A to je to obtížné, co nám
zkoušky přinášejí. Ale Pán zkoušky a soužení
dopouští nejenom proto, že máme být očištěni, ale
především proto, abychom dokázali říct: Znovu to
zkusím. Chci jít dál za Pánem a následovat ho.
Znovu to chci zkusit a dokázat to.
Dnešní liturgie nám říká: Znovu to zkus a
spolehni se na Ježíše. Znovu to zkus, vzývej Ježíše a
on ti odpoví. A jestliže se rozhodnu, že znovu budu
Ježíši důvěřovat, budu upevněn a dostanu potvrzení
o tom, že Ježíš je se mnou.
z homilie (upraveno a zkráceno)

P. Alvaro Grammatica, původem z Itálie, je
knězem komunity „Koinonia Jan Křtitel“, od roku
2006 její generální představený. Po letech
evangelizační služby v mnoha zemích působí nyní
v Plzni.

Otec biskup František
Václav
Lobkowicz
podstoupil 1.–2.4. v
nemocnici u sv. Anny v
Brně transplantační operaci
jater. Dle vyjádření lékařů
probíhá náročná pooperační
léčba nadějně. Otec biskup
vyjádřil všem biskupům,
kněžím a věřícím ze své
diecéze a celé vlasti velký
dík za modlitby a také
prosbu, aby tato modlitební
podpora dále trvala.
Ve dnech 10.-12.4.
navštívili naši farnost P.
Arnold
Chrapkowski,
generální
představený
Řádu Paulínů a P. Ryszard
Bortkiewicz, definitor Řádu
Paulínů, a provedli vizitaci.
Ve středu 4.5. v 16:30
bude na faře přednáška na
téma Jak to říct dobře a
včas aneb jak a kdy mluvit
s dětmi o intimních věcech.
Přednáší
p.
Marie
Fridrichová.
Ve dnech 6.-8.5.
proběhne další z víkendů
Školy křesťanského života
a evangelizace. Všichni
jsou srdečně
zváni.
Přihlašování na faře,
telefonicky,
nebo
elektronicky. Plakátek je k
dispozici ve vývěsce.

Rok s významnými
osobnostmi

redakce

Od začátku školního roku seznamují pravidelně
každý měsíc pastorační asistenti, žáky CZŠ
Přemysla Pittra s významnými osobnostmi
církevních dějin. Za pomoci hodinové prezentace
mají děti možnost dozvědět se o událostech a
osobnostech, vztahující se k danému měsíci, napříč
dějinami. Ústředním motivem je pak jedna
osobnost, na kterou je prezentace zaměřena.
Doposud byli žákům představeni tito světci a
světice – Václav, František z Assisi, Hedvika,
Martin, Anežka Česká, Štěpán, Mikuláš, Don
Bosco, František Saleský, Valentýn, Patrik, Josef
snoubenec Marie.

Národní pouťdo Krakova

redakce

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém
roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016
Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v
Krakově-Lagiewnikách.
Poutníci mohou cestovat do Krakova s pomocí
cestovních kanceláří nebo např. s farností OstravaSvinov (odjezd v 7:00, návrat v 19:00, cena 500 Kč
včetně poutnického balíčku, přihlásit se je možné
přímo ve Svinově do 13. května).
Na pouť je možné se vydat také vlastní
dopravou. Každý poutník, který v době konání pouti
dosáhne 15 let si zakoupí poutnický balíček v
hodnotě 200,- Kč.

15.5. je Mezinárodní
den rodiny. K jeho vyhlášení
došlo poprvé v roce 1992 na
valném shromáždění OSN.
V České republice vyhlásila
Asociace center pro rodinu
Týden pro rodinu 8.-15.5.
2016. Mottem letošního
ročníku je slogan „Táta,
máma, holka, kluk –
rodina nám není fuk“.
Centrum pro rodinu a
sociální péči z. s. Ostrava
zve všechny, kteří fandí
rodině, na tyto akce:
Diecézní pouť rodin na
Maria Hilfv sobotu 7.5.
Noční bdění a chvíle na
přípitek pro rodinu v
kostele Svatého Ducha v
Ostravě-Zábřehu 13. 5.
V neděli 15.5. bude
sbírka na diecézní
Charitu.
Letní tábor pro děti
bude letos na Andělské Hoře
od 2. do 10.7. Cena pro
přihlášené do 22.5. je
1.900,- Kč.
Pěší
pouť
do
Čenstochové bude 1.-6.8.
Letní setkání Školy
křesťanského života a
evangelizace bude 19.-28.8.
v Králíkách.

Svědectví
o
křtu
S každým člověkem to má Bůh připraveno židovské rady. Ten přišel k

trochu jinak. Bůh čekal a hledal mě a já jsem Ho
taky celý život čekala a „nějak" hledala. On by
asi řekl, že všechno bylo připraveno fér, jenže já
jsem vůbec nevěděla co nebo koho hledám a že
to bude On. Nechal mě podle mého názoru
trochu dlouho čekat. Bylo to na Velikonoce a
bylo mi 33 let. Duch Svatý přišel v moci a ukázal
mi, že duchovní svět je reálný. Sám mě pak vedl
a já jsem s ním začala mluvit. První dar jeho
příchodu byl pokoj. Oddělil mne od životního
neklidu. „Odkazuji vám svůj pokoj, svůj pokoj
vám dávám“ mi pak na každé mši Ježíš
opakoval. Ničemu dalšímu jsem nerozuměla.
Druhým darem bylo Jeho slovo. Živé slovo
živého Boha. Kladl mi zrak na verše, které chtěl
abych pochopila. Nejdřív jsem jim nerozuměla.
První verš, který mi Ježíš v Bibli ukázal vám
nepovím, protože na to tu teď není místo. Druhý
verš (nebo verše), které mi ukázal byly tyto:
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen

Ježíšovi v noci a řekl mu:
„Mistře, víme, že jsi učitel,
který přišel od Boha.
Neboť nikdo nemůže činit
ta znamení, která činíš ty,
není-li Bůh s ním.“ Ježíš
mu odpověděl: „Amen,
amen, pravím tobě,
nenarodí-li se kdo znovu,
nemůže spatřit království
Boží.“ Nikodém mu řekl:
„Jak se může člověk
narodit, když je už starý?
Nemůže přece vstoupit do
těla své matky a podruhé se
narodit.“ Ježíš odpověděl:
„Amen, amen, pravím tobě,
nenarodí-li se kdo z vody a
z Ducha, nemůže vejít do
království Božího. Co se

narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je
duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit
znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale
nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s
každým, kdo se narodil z Ducha.“ Ptala jsem se
jednoho člověka co to znamená a neodpověděl
mi tehdy. Ptala jsem se tedy Ježíše co to znamená
a čekala jsem na odpověď. Ta přišla až o několik
měsíců později.
Kdyby záleželo jen na mně, chtěla bych být
pokřtěná venku v řece nebo v rybníce v létě.
Volala jsem opět na jednoho člověka: „Pokřti mě,
pokřti mě!“. Odpověděl mi: „Nikdy jsem to
nedělal.“ Pak se mi ale dostalo alespoň dost času
na to pochopit, co křest znamená. „Byli jsme
tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt,
abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na
cestu nového života. Jestliže jsme s ním
sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti,
jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s
ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo
zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť
ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že
spolu s ním budeme také žít." Věděla jsem, že
chci aby se nade mnou voda uzavřela jako hrob a
z té vody abych se vynořila jako umytá čistá
celá.
Když jsem posléze v létě na škole
křesťanského života potkala otce Bogdana, řekla
jsem Ježíšovi, že to s otázkou na křest ponořením
zkusím podruhé a zkusila jsem to. Odpověď otce
Bogdana zněla: „Nikdy jsem to nedělal, ale
udělám to.“ Tedy 2 roky po tom, co přišel Bůh
do mého života se na Velikonoce 2016 konal můj

křest v Ostravě-Přívoze.
Nervózní jsem byla víc než
dost, ale za pomoci všech
dobrých přátel to bylo moc
krásné. Samotný průběh
obřadu a vigílii jsem možná
ani nevnímala tak ostře,
bylo to hodně vjemů a káď
s vodou byla ústřední. Toho
dne a noci jsem nakonec
byla na nohou téměř 24h a
necítila jsem žádnou únavu.
Duch Svatý naplnil co
chybělo. Následující dva
týdny jsem se cítila s
Ježíšem jako v ráji. Chtělo
se mi dokola volat: „Miluju
Tě Ježíši!!!“ Cítím také
novou stabilitu a pevnou
půdu pod nohama. On by
jistě řekl, že milovat Ho
znamená skutečně žít Jeho,
jeho slova a přikázání. Být
láskou v pravdě. Tím se
stal křest mou novou
startovní čarou. Vybíhám
teď s nadějí, že doběhnu,
tak jako doběhl apoštol
Pavel, který řekl: „běžím k
cíli abych získal nebeskou
cenu, jíž je Boží povolání v
Kristu Ježíši.“ Amen, sláva
Pánu!
Děkuji za všechno
Magdě, Radkovi, Danovi a
otci Bogdanovi.
Zuzana Kodatová

Nejsem gay?

Zmatení doby pohledem pastora
Před delší dobou jsem obdržel anonymní
esemesku, kde dospívající dívka sdílela své
obavy, že je lesbička. Vyměnili jsme si několik
zpráv, následně jsme se několikrát sešli, povídali
a modlili se. Dnes je to dospělá mladá žena. Není
lesbička, jen si občas všimne, že nějaká žena je
skutečně hezká. Myslím, že je to menší
„úchylka“, než když si některá dívka myslí, že
jediná hezká je ona.
Nastavení společnosti má vliv
Od dob, kdy jsem dospíval já, se spousta věcí
změnila. Sice již v mém dětství byla zrušena
trestní stíhatelnost homosexuálního styku a v
roce 1992 odstranila Světová zdravotnická
organizace homosexualitu ze seznamu nemocí
(administrativně lze uzdravit kohokoliv lehce),
ale obecně byla homosexualita považována za
něco nenormálního, a pokud někdo byl
homosexuál nebo lesbička, tak tuto orientaci
spíše tajil. Myslím, že to mnozí neměli v životě
jednoduché, zvláště když podle rozhodnutí
Světové zdravotnické organizace nemohli
kontaktovat ani lékaře nebo psychologa.

Dnes je obecně přijato
přesvědčení, že každý je
buď heterosexuál, nebo
homosexuál a nedá se s tím
nic udělat. Na některých
školách jsou děti vyzývány,
aby zvážily, jaká sexuální
orientace je jim přirozená.
Někteří
odborníci
předesílali, že jakmile bude
zrušen
heterosexuální
normativ (tedy obecný
společenský konsenzus, že
normální
je
být
heterosexuál), může se
počet
homosexuálů
v populaci zvýšit až o pět
procentních bodů. Zřejmě
se nemýlili. Pokud by
skutečně heterosexualita a
homosexualita byla daností, musela by také být
pravda, že k homosexualitě
váže větší náchylnost
k trestné činnosti. Ve věznicích je totiž praktikované
homosexuality mnohem víc
než v běžné společnosti.
Zdá se vám tento názor
divný?
Mně
také.
Objektivně totiž platí, že
většina lidí je schopná jak
heterosexuálního,
tak
homosexuálního životního
stylu. Jen minimum lidí je
schopno styku pouze s
opačným nebo pouze se

stejným pohlavím.
Když k této zmatenosti připočteme, že
v poslední době vystupuje skoro v každém
televizním seriálu nějaký hodný homosexuál, je
tam nějaký homosexuální pár, který má lepší
vztahy než heterosexuální páry, samozřejmě
nemá problémy s promiskuitou a přes různé
potíže, které mu klade většinová společnost,
vzorně vychovává děti, je zmatek v myslích
mladých lidí dovršen.
Mají v církvi místo?
Před časem jsem se setkal s mladým
praktikujícím homosexuálem, který není křesťan.
Říkal mi, jak jsou lidé v jeho okolí většinou
nadšení, když jim sdělí, že je homosexuál.
Nepodařilo se mi zjistit, z čeho to nadšení
pramení. Asi jsem mu připadal jako exot. Byl
jsem možná první člověk v jeho životě, který
nebyl z jeho životního stylu nadšen a nesouhlasil
s ním, ale současně ho neodmítal a nechoval se k
němu s jakoukoliv přezíravostí.
Nejsem odborník na toto téma a mám jen
několik poznámek ze své praxe pastora, který čas
od času naráží na lidi, kteří tuto otázku řeší.
Pokud nějaký mladý člověk začne řešit, zda je
heterosexuál, nebo homosexuál, není třeba
propadat panice. Pokud vás tato otázka trápí,
najděte odvahu a obraťte se na někoho zralého,
s kým o tomto problému můžete mluvit. Až na
výjimky jste pravděpodobně naprosto normální.
Pokud se někdo obrátí na nás, nepropadejme
panice či odsuzování ani na dotyčného nechrlme
biblické verše. Takový člověk dobře ví, že
homosexuální životní styl není z hlediska Bible
v pořádku, a proto tuto otázku řeší. V našich
sborech by měli mít prostor lidé jakékoliv
sexuální orientace, pokud žijí v čistotě. Není až

tak důležité, s jakým
pokušením kdo bojuje, ale
jak kdo žije. Zatímco ve
sboru je pro mne
nepřijatelný
nekající
heterosexuální cizoložník,
homosexuál, který žije
v celibátu, by v našem
sboru místo měl.
Pokud se na nás někdo
s tímto problémem obrátí,
věnujme mu pozornost,
dejme mu čas na rozhovor
a modlitbu. Potřebuje
vědět, že je přijímán.
(Konečně, u většiny lidí
s homosexuální orientací
bývá zdrojem tohoto
problému nějaká forma
odmítnutí.) A buďme si
vědomi, že většina mladých
lidí, kteří tuto otázku řeší,
tento problém vlastně
nemá. Prostě podlehli
masáži
sdělovacích
prostředků a některých
nepoučených avantgardních
pedagogů,
že
považovat se automaticky
za heterosexuály už není in.
Lubomír
Ondráček,
pastor KS Praha a
předseda KMS
převzato se svolením z
časopisu Život víry 2016/4,
str. 16 (www. zivotviry. cz)

Dny víry 5.-12.6.2016O dnech víry
Výroční misijní projekt diecéze
Dny víry jsou týdenním misijním projektem
ostravsko-opavské diecéze u příležitosti 20.
výročí. Naše diecéze je nejmladší diecézí v
České Republice. Byla založena Janem Pavlem
II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad
Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím
papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část
arcidiecéze olomoucké zahrnující území
Moravskoslezského kraje a okres Jeseník.
Prvním a také současným biskupem diecéze je
Mons. František Václav Lobkowicz.
Patronkou diecéze je svatá Hedvika, která žila
ve 12. století a vynikala především láskou a
dobročinností k chudým a nemocným.
Znak ostravsko-opavské diecéze
V modrém štítu polcený
heroldský kříž, vpravo
červeno-stříbrně
šachovaný, vlevo zlatý. Na
štítu zlatá mitra. Za štítem
pokosem zlatá berla,
závitem ven, a pošikem
zlatý procesní kříž, který
připomíná patrocinium katedrály Božského
Spasitele i kříž, jako symbol nové evangelizace.
Barevnost erbu je odvozena z barev znaků
většiny území, na kterém se diecéze rozprostírá.

Misijní program Dny
víry se uskuteční v
ostravsko-opavské diecézi
v termínu 5. – 12. 6. 2016.
Jde o týdenní misijní projekt v Ostravě, Opavě a
také v dalších farnostech
diecéze obsahující kulturní,
společenský, vzdělávací i
ryze evangelizační program, určený těm, kdo
kolem nás žijí. Je přímo
spojen s Nocí kostelů, v
Ostravě se Slezskou lilií a
má ekumenický rozměr.
Dny víry stojí především na kombinaci dobrovolnických týmů zaměřených na evangelizaci v
centru Ostravy a Opavy a
programu ve farnostech,
sborech a společenstvích v
dalších částech diecéze.
Z programu
První den 5. 6. 2016 na
Masarykově nám.:
10:00
Slavnostní
bohoslužba – Poděkování
za diecézi a modlitba za
novou evangelizaci
12:00 skupina Datio
13:00 Keep Smiling
Gospel

7.6.2016 v 18:00 Slavnostní koncert k 20.
výročí založení diecéze ostravsko-opavské v
Katedrále Božského Spasitele v Ostravě, pořádá
Janáčkův Máj.
10.6.2016 Noc kostelů
11. 6. – 12. 6. 2016 Slezská lilie. Místo:
kostel sv. Václava, Avion Shopping park,
prostranství před katedrálou Božského Spasitele,
Ostrava – Kunčičky.
Salesiáni Dona Boska Ostrava ve spolupráci s
Pastoračným centrem Romov v Čičave ze
Slovenska připravují evangelizační program pro
vyloučené lokality v Ostravě. Program doprovodí
známá romská gospelová evagelizační kapela F6.
Dny víry v Přívoze
Naše farnost ve spolupráci s Centrem pro
rodinu pořádá První pochod pro život v Ostravě
„Aby každá žena věděla, že v tom nezůstane
sama“. Pochod bude zahájen v našem kostele 5.
června v 15 hodin a následně bude pokračovat do
Moravské Ostravy, kde bude ukončen mší svatou
u Salesiánů. Po mši sv. budou ještě Přyvozacy
hrát Tečku za člověkem , hudební pašije.
Z dalších připravovaných programů během

Dnů víry: Kostel otevřený
pro Vás - během dnů víry
bude otevřen náš kostel s
možností prohlídky a
rozhovorů o víře. Jeden den
i filmová projekce.
Jedním z bodů programu Noci kostelů 10.6. bude
mše sv. za uzdravení,
smíření a odpuštění v 18:30
s následným Večerem chval
a nabídkou přímluvné
modlitby. Nebudou chybět
např. prohlídka věže a
výstavy...
Další informace
Aktuální informace ke
Dnům víry se můžete
dovědět v diecézním
časopise Okno, TV Noe
nebo
na
internetu:
dnyviry2016.cz
redakce

Kvíz
o růženci
1. Co je to růženec?

A) knížka
B) modlitba
C) náhrdelník
2. Jaký růženec znáš?
A) veselý, smutný a dětský
B) radostný, světla, bolestný, slavný
C) malý, velký, pro dospělé
3. Kolik desátků má růženec?
A) 5
B) 10
C) 20
4. Na čem se modlí růženec?
A) na růženci
B) na korálcích
C) na kamíncích
5. Co vyjadřuje radostný růženec?
A) jak se andělé v nebi baví
B) radosti Panny Marie v souvislosti s narozením
Ježíše
C) radost dětí z prázdnin
6. Co vyjadřuje bolestný růženec?
A) smutek nad nevyléčitelnými chorobami
B) smutek Boha našimi hříchy
C) utrpení, umučení a smrt Pána Ježíše
7. Co vyjadřuje růženec světla?
A) události během Ježíšova veřejného působení
B) nebeské světlo
C) věčné světlo při svatostánku
8. Co vyjadřuje slavný růženec?
A) slavení neděle
B) události od zmrtvýchvstání Pána Ježíše
C) oslavu společenství růžence
7. Kdy vznikl růženec?
A) začátky sahají až do 12. století
B) před 10 lety
C) v létě, když rozkvetly růže
8. Která modlitba se v něm opakuje?
A) Zdrávas...
B) Věřím...
C) Beránku Boží...

9. Kdo poprvé oslovil
Marii: Zdrávas Maria,
Pán s tebou?
A) anděl Gabriel
B) izraelské děti
C) zbožné ženy
10. Jak začíná modlitba
růžence?
A) modlitbou Otče náš...
B) modlitbou Pod ochranu...
C) křížem a modlitbou Věřím
v Boha
11. Kdy slavíme svátek
Růžencové Panny
Marie?
A) v květnu
B) v říjnu
C) v prosinci
těšíme se, že dáš vědět do
redakce, jak sis s kvízem
poradil(a) ;-)

David Czina

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
02. 05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele 10:00
společenství seniorů
církve.
14:30 program pro děti
03. 05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
17:00 mše sv. pro rodiny (6)
05. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně,
ÚTERÝ
6:40 mše sv. (6)
doporučený svátek.
17:00 mše sv., nešpory
06. 05. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze
18:00 společenství mužů
a mučedníka.
18:00 Net for God (2)
První pátek v měsíci.
STŘEDA
07. 05. První sobota v měsíci.
8:30 mše sv. pro děti CZŠ
Večeřadlo v 15:15 hodin.
odpoledne výuka náboženství
14. 05. Svátek sv. Matěje, apoštola.
17:00 mše sv., nešpory
18:00 společenství CHO
15. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého.
18:00 gregoriánská schola (4)
16. 05. Sváteksv. JanaNepomuckého, kněze
ČTVRTEK
a mučedníka.
17:00 mše sv., adorace
19. 05. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
18:30 modlitební společenství
a věčného kněze.
20. 05. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, PÁTEK
8:00 návštěva nemocných (1)
kněze.
10:00 Biblická hodina (6)
14:30 mše sv. (1) (5)
22. 05. Slavnost Nejsvětější Trojice.
17:00 mše sv., adorace (1)
26. 05. Slavnost Těla a Krve Páně,
18:30 mše za uzdravení, chvály (7)
doporučený svátek.
SOBOTA
30. 05. Památka sv. Zdislavy.
14:30 mše sv. (5)
30. 05. Den modlitby a postu za farnost a její
15:00 večeřadlo (1)
společenství, modlitba 24/1.
17:00 mše sv.
31. 05. Svátek Navštívení Panny Marie.
NEDĚLE
Sbírka na opravy (2)
V naší farnosti je každý dvacátý čtvrtý den
8:00 mše sv.; lat.ordin. (2)
sloužena mše svatá za Zastavení zla potratů a setkání Živého růžence (1)
všech praktik vedoucích k usmrcování dětí. 8:00 zkouška scholy
10:30 mše sv. pro rodiny
Mše svaté v měsíci květnu „začínají“
14:30 mše sv. (6)
májovou pobožností, srdečně zveme.
17:00 mše sv.
19:00 společenství kněží (4)
PŘÍVOZNÍK
měsíčník Římskokatolické farnosti Ostrava-Přívoz
(1) první v měsíci
Bogdan Stępień, Terezie Vašková, Jan Košárek, Magda Šlachtová
(2) poslední v měsíci
vydavatel: ŘKF Ostrava-Přívoz
(3) sudý týden (4) co dva týdny
(5) domov seniorů
http://privoz.farnost.cz ▪ 1643641359/0800
(6) dům sester M. Terezy
registrován MK ČR E 14926
(7) druhý v měsíci
náklady na výrobu 8,- Kč

