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Nej... zaměstnavatel

Bogdan Stępień, OSPPE

Je to už řadu let a já si stále pamatuji takový
povzdech jistého člověka, který vystřídal už
několik zaměstnání, že nejhorší zaměstnavatel
byl z řad církve. Nevím, proč se mi to vrylo do
paměti, ale asi je to pro mě důležité. Momentálně
neplním funkci zaměstnavatele, ale v jisté míře
jím jsem. Při různých příležitostech vzpomínám
na zmíněný povzdech (nevím, jestli byl
oprávněný, možná chyba spočívala na straně
zaměstnance) a přemýšlím, jak si na mě stěžují
podřízení. I když jsme v různých postaveních,
vždy přece může dojít k nějakým napětím. Jsem
vděčný „zaměstnancům“, za zdravou kritiku a
ještě více za sebekritiku. Píšu to právě proto,
abych se omluvil hlavně za způsobené příkoří,
kterého si nejsem vědom a tím pádem nemůžu
litovat. Samozřejmě jsou i těžkosti mně známé,
jenže častokrát nejsem schopný jimi pohnout.
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Z O B S AH U :
ROK 2015
DVA TÝDNY
MODLITEB
OBRAZ
MILOSRDNÉHO
JEŽÍŠE
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Vím, že nejlepší je, když je
všechno napraveno. Nicméně si čím dál více
uvědomuji svoji omezenost. Doufám, že i rok
milosrdenství bude příležitostí, aby se Hospodin
dotkl našich ran, abychom
je už dále nevláčeli.
Přijměte prosím mou
prosbu za odpuštění všeho,
čím jsem se vůči vám
provinil. A máte-li něco
proti mně – nebo i proti
někomu jinému – nenoste
to v sobě, ale řekněte to
tak, jak to jen jde, aby
došlo k úplnému smíření,
uzdravení a odpuštění.

Rok
2015
V minulém roce přijalo v naší farnosti

svátost křtu 45 dětí a 2 dospělí (23 žen a 24
mužů); z toho 26 osob bylo z Přívozu; 24% bylo
křtů dětí, jejichž rodiče měli církevní sňatek,
10% civilní sňatek. Průměrný věk křtěných byl
3,1 let.
K prvnímu svatému přijímání přistoupily 2
děti a 2 dospělí.
V uplynuém roce bylo v našem kostele 5
svateb.
O výstup z církve požádaly 2 osoby.
Pohřbů bylo cekem 28; polovina žen,
polovina mužů; polovina do hrobu, polovina
kremace. Polovina osob byla z Přívozu.
Průměrný věk zemřelých byl 70 let.

Vstupy do ZŠ

V období před Vánocemi se naše farnost
zapojila do projektu realizovaného Ostravskoopavským biskupstvím s názvem Vstupy do
výuky ZŠ: Poselství křesťanských Vánoc.
Pastorační asistenti seznamovali děti v rámci tří
programů (dle věkových kategorií) s významem
tohoto křesťanského svátku.
redakce

Přehled prosincových
účelových sbírek: 6.12.
na opravy katedrály
6.400,- Kč, 27.12. na
opravy 5.916,- Kč. Pán
Bůh zaplať.
V neděli 27. 12. po mši
sv. v 10:30 hrály děti se
sestrami Matky Terezy
vánoční divadlo.
V neděli 10.1. v 18
hodin bude v našem
kostele
Novoroční
koncert duchovní hudby.
Účinkují studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy
Ostrava. Vstupné je
dobrovolné.
Betlém v kostele bude
k vidění po celý leden.
Řád milosrdných bratří
pořádá ve dnech 29. - 31.
ledna 2016 netradiční
víkend pro mladé muže,
kteří hledají své povolání.
http://www.milosrdni.cz/
Zimní termíny Školy
křesťanského života a
evangelizace jsou: 5.-7.2.
- stupně 0A, I., III. Pro
stupně 0B a II. pak 19.21.2. Bližší informace a
možnost přihlášení na
webu školy.

Dva týdny modliteb

Ježíš nám zanechal radost, kterou nám nikdo a
nic nemůže vzít. Alianční týden modliteb, který
probíhá 3. - 10. ledna, je právě o této nezničitelné
radosti. Podkladem biblických zamyšlení jsou
jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly
Matoušova evangelia, ve kterých nám Ježíš
sděluje, co to znamená mít šťastný život – být
blahoslavený. První modlitební setkání s
příznačným tématem „Blahoslavení chudí“ bylo v
naší farnosti v kapli na faře, slovem sloužil
kazatel František Pekárek z Armády spásy (foto).
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna má motto: „Povoláni hlásat mocné
skutky Páně“ (srov. 1P 2,9). Přípravných prací
nad tématem letošního týdne modliteb se ujala
skupina lidí z nejrůznějších částí Lotyšska.
Spojme se v modlitbách a přejme si, aby nejen v
těchto týdnech, ale po celý rok 2016 platila slova
papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani
pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a
lásce“.
Další informace jsou k dispozici na
internetových stránkách farnosti.
redakce

Nabízíme
možnost
účasti na Semináři
obnovy v Duchu svatém
26. 6. – 2. 7. 2016 na
Velehradě.
Bližší
informace je možné získat
na faře.
Biskupství
ostravsko–opavské zve na
Diecézní pouť do Říma u
příležitosti Svatého roku
Milosrdenství a 20. výročí
založení diecéze. Součástí
pouti je putování ke
Svatým
branám
v
římských patriarchálních
bazilikách,
děkovná
bohoslužba za 20 let
diecéze v bazilice sv. Petra
a setkání se Svatým otcem
při generální audienci.
Pouť se ukusteční ve
dnech od 25. do 30. 9.
2016. Cena zájezdu je
9500,- Kč + 50,- Euro.
Přihlášky do 31. 3. 2016.
Informace a program cesty
http://www.doo.cz/pout
Svatý
rok
milosrdenství je velkou
příležitostí k získávání
odpustků pro sebe nebo
pro duše zemřelých. Více
si budete moci přečíst v
příštím čísle Přívozníku.

Obraz milosrdného Ježíše

V našem kostele byl III. neděli adventní 13.
prosince 2015 slavnostně posvěcen obraz Božího
milosrdenství. Umístěn byl na stěnu u levého
bočního oltáře sv. Terezie z Lisieux viz. foto

Jeho náčrt byl ukázán ve vidění, které měla s.
Faustyna 22. února roku 1931 v cele plockého
kláštera. V Deníku píše: „Večer, když jsem byla
v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do
bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou
k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi.
Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva
velké paprsky: jeden červený a druhý světlý.
Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle
toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti.
Chci, aby ten obraz byl slavnostně posvěcen o
první neděli po Velikonocích; tato neděle má být
svátkem Milosrdenství.
Obsah tohoto obrazu tedy velice úzce souvisí
s liturgií této neděle. Církev toho dne čte
evangelium sv. Jana o tom, jak se zmrtvýchvstalý
Kristus ukázal ve večeřadle a ustanovil svátost
smíření.
Obraz
tedy
znázorňuje
zmrtvýchvstalého Spasitele, který přináší lidem
pokoj skrze odpuštění hříchů za cenu svého
utrpení a smrti na kříži. Paprsky krve a vody
tryskající ze Srdce (na obraze není vidět)
probodeného kopím a jizvy po ranách
z ukřižování připomínají události Velkého pátku.
Obraz Milosrdného Ježíše tedy v sobě spojuje
tyto dvě evangelijní události, které nejdokonaleji
vypovídají o lásce Boha k člověku.
Charakteristické pro tento obraz Krista jsou
dva paprsky. Když byl Pán Ježíš dotázán na
jejich význam, vysvětlil: „Světlý paprsek
znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje;
červený paprsek představuje krev, která je
životem duší. Šťasten, kdo bude žít v jejich
stínu.“ To, co duši očišťuje, je svátost křtu a

pokání a nejvydatnější je
sycena eucharistií – tedy
tyto dva paprsky znamenají
jednak svátosti a všechny
milosti Ducha svatého,
jehož biblickým symbolem
je voda, a také nové příměří
Boha s lidmi, uzavřené
Kristovou krví.
Obraz
Milosrdného
Ježíše je často právem
nazýván obrazem Božího
milosrdenství, neboť právě
ve velikonočním Kristově
tajemství se nejzřejměji
projevila Boží láska
k člověku.
Kromě toho, že obraz
znázorňuje
Boží
milosrdenství, plní také
úlohu znamení, které má
připomínat
povinnost
křesťanské důvěry v Boha

a činné blíženské lásky. V nápise dole na obrazu
jsou – podle Kristovy vůle – slova: „Ježíši,
důvěřuji Ti.“ Tento obraz – řekl také Pán Ježíš –
„má připomínat požadavky mého milosrdenství,
neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic
platná.“
S takto chápanou úctou obrazu, spočívající
v postoji křesťanské důvěry a milosrdenství,
spoji Pán Ježíš zvláštní přísliby: věčnou spásu,
velké pokroky na cestě křesťanské dokonalosti,
milost šťastné smrti a všechny ostatní milosti, o

které ho lidé budou
s
důvěrou
prosit.
„Prostřednictvím tohoto
obrazu budu duším udílet
mnoho milostí. Proto ať je
všem přístupný.“

Čerpáno
z
knihy
Deníček Boží milosrdenství
v mé duši – Faustyna
Kowalská.

Pravda
o Tříkrálové sbírce 2016
Tříkrálová sbírka probíhá letos 1. - 14. ledna.
Její výnos je z největší části 80% tradičně
věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na
projekty místních a diecézních Charit. Jde o
různé formy pomoci pro seniory, matky dětmi
v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně
vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina
výtěžku je určena na pomoc rozvojových
projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro
případ humanitárních katastrof (loni šlo
například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a
Afghánistánu).
Zlomek z výtěžku sbírky je věnován také na
podporu poradenských služeb pro migranty a
uprchlíky a zajištění provozu okamžité pomoci
osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji
situaci aktivně řešit.
5 % jde na celostátní projekty a 5 % činí
náklady samotné sbírky.
V reakci na šíření nenávistných a zavádějících
informaci o TKS, uvedl Lukáš Volný, ředitel
Charity Hlučín: „ Je legitimní, když má někdo

nepřijatelný extrém, a to
vidět v každém uprchlíkovi
nebezpečí, zlo a nepřítele.
A následně rozšířit okruh
těch, které je potřeba
nenávidět, na ty, kdo by
snad uprchlíkům chtěli
nějakým způsobem pomoci.
Pro nás není podstatné
vidět příčinu neštěstí, není
naším úkolem soudit, ale
reagovat na konkrétní
potřeby konkrétních lidí.
Nebudeme-li to dělat, pak
tady
nemáme
co
obavu z toho, co přinese migrační krize v
pohledávat. “
Evropě, protože ji jistě nelze brát na lehkou
Charita ČR
váhu. Je zde však i opačný a pro mne

TřiMudrcimudrci
nezaváhali
podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili nově

narozenému králi - Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se chceme
setkat s Ježíšem. Nemusíme překonávat hory doly, ale přesto nás jedna
překážka občas potkává. Až vyluštíš která, popřemýšlej, co se s ní dá dělat.

1 - znamení, které vedlo mudrce
2 - první dar mudrců
3 - mudrci otevřeli své...
4 - název pro slíbeného Zachránce
5 - město Ježíšova narození
6 - slavnost Tři králové
7 - mudrci uviděli (Mt 2,11)

8 - druhý dar
9 - měsíc, ve kterém se slaví Tři králové
10 - co přimělo mudrce, aby se vrátili domů jinudy?
11 - král, který nechal povraždit betlémské děti
12 - země Ježíšova narození (tenkrát)
13 - evangelista, který píše o příchodu mudrců

Kristýna Polhošová * 02.01.2011
Jimmy Theodor Šariška * 03.03.2015
Alex Legeza * 23.09.2012
Žaneta Laura Tokarová * 21.09.2015
Josef Balážovič * 28.09.2014

KPC Brno

Nikola Pietkiewiczová * 11.06.2008
Alisia Pietkiewiczová * 16.09.2015
Denis Dubnický * 11.04.2008
Ricardo Demeter * 21.09.2012
Tereza Demeterová * 03.07.2008

PONDĚLÍ
Den modlitby a postu (2)
7:00 mše sv.
01. 01. Slavnost Matky Boží, Panny Marie,
10:00
společenství seniorů
zasvěcený svátek, první pátek v měsíci.
14:30
program pro děti
Mše sv. v 8:00, 10:30 a v 17:00 hodin.
17:00
mše sv. pro rodiny (6)
První pátek v měsíci.
ÚTERÝ
02. 01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
6:45 mše sv. (6)
Naziánského, biskupů a učitelů církve.
17:00
mše sv., nešpory
První sobota v měsíci.
18:00
společenství mužů
Večeřadlo v 15:15 hodin.
18:00
Net for God (2)
06. 01. Slavnost Zjevení Páně, dopor. svátek.
STŘEDA
Mše sv. v 7:00, kaple a v 17:00, kostel.
8:30 mše sv. pro děti CZŠ
Žehnání kadidla, křídy, vody a zlatých
odpoledne
výuka náboženství
předmětů.
16:20
růženec
s dětmi
08. 01. Mše sv. za uzdravení, smíření a odpuštění.
17:00
mše
sv.,
nešpory
09. 01. Začíná příprava na pouť sv. Pavla.
18:00
společenství
CHO
10. 01. Svátek Křtu Páně.
18:00
gregoriánská
schola (4)
15. 01. Slavnost Sv. Pavla, prvního poustevníka.
ČTVRTEK
16. 01. Svátek Panny Marie, Královny
17:00 mše sv., adorace
poustevníků.
18:30 modlitební společenství
17. 01. Pouť sv. Pavla, prvního poustevníka.
PÁTEK
Při mši svaté v 10:30 žehnání dětem.
8:00 návštěva nemocných (1)
18. 01. Památka Panny Marie, Matky jednoty
10:00
Biblická hodina (6)
křesťanů.
14:30
mše sv. (1) (5)
Začíná Týden modliteb za jednotu
17:00
mše sv., adorace (1)
křesťanů.
18:30
mše za uzdravení
20. 01. Památka bl. Eusébia.
a večer chval (7)
21. 01. Památka sv. Anežky Římské, panny
SOBOTA
a mučednice.
25. 01. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. 14:30 mše sv. (5)
15:15 večeřadlo (1)
Den modlitby a postu za farnost a její
17:00 mše sv.
společenství, modlitba 24/1.
NEDĚLE
26. 01. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
28. 01. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze Sbírka na opravy (2)
8:00 mše sv.; lat.ordin. (2)
a učitele církve.
setkání Živého růžence (1)
Mše sv. v zimním období jsou ve všední dny 8:00 zkouška scholy
10:30 mše sv. pro rodiny
(mimo slavnosti) slouženy v kapli na faře.
14:30 mše sv. (6)
17:00 mše sv.
PŘÍVOZNÍK
měsíčník Římskokatolické farnosti Ostrava-Přívoz 19:00 společenství kněží
Bogdan Stępień, Terezie Vašková, Jan Košárek, Magda Šlachtová (1) 1. v měs. (2) poslední v měs.
(3) sudý týden (4) co dva týdny
vydavatel: ŘKF Ostrava-Přívoz
(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 6,- Kč

