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NA ÚVOD
PŮST – K ČEMU?
Liturgie popeleční středy začíná slovy:
„Bože, dej, ať nás posílí dnešní půst…“.
Na první postní neděli uslyšíme:
„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které
vychází z Božích úst.“
A jindy, když učedníci vybízeli Ježíše k jídlu jim řekl:
„Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Mým
pokrmem je, abych konal vůli toho, který mě poslal…“
Jsou to zvláštní slova.
Může člověka posílit půst?
Může někoho nasytit Boží slovo?
Může být pokrmem konání vůle Otce?
Opravdu?
Dokud to člověk nezkusí, tak si to neověří.
Kdy jindy to začít zkoušet, než právě nyní?
o. Jiří

Z NAŠÍ FARNOSTI
POSTNÍ ALMUŽNA
V letošním roce bude opět možné se přidat k postní
almužně. Tato iniciativa není míněna jako další sbírka. Jedná
se o spojení postního odříkání s projevem milosrdenství vůči
bližnímu.
Peníze za požitky, které si během postu odřekneme
(návštěva kina, restaurace, levnější jídlo), můžeme postupně
celou postní dobu vkládat do tzv. postniček (papírových
krabiček, které jsou k dispozici v kostele. Takto shromážděné
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prostředky pak můžete sami věnovat ve prospěch některého
konkrétního člověka.
Pokud budete chtít podpořit jednu konkrétní rodinu
v nouzi (vážně nemocná matka s pěti dětmi), můžete
postničky přinést do kostela o velikonocích.
Kdo se modlí, ať se postí.
Kdo se postí, ať je milosrdný.

KALENDÁRIUM…
Pondělky postní doby – duchovní obnova
s o. Adamem Kasperkem
05.03.2014 – začátek postní doby – Popeleční středa
den přísného postu od masa a újmy
16.03.2014 – děkanátní křížová cesta Via Crucis, začátek
v 15 h. u kostela v Rybí, projití části obnovené
křížové cesty s mládeží děkanátu NJ
19.03.2014 – Svátek sv. Josefa, pěstouna Pána Ježíše
23.03.2014 – chrámová hra Barabáš (Lubina)
23.03.2014 – slavnost první svátosti smíření dětí
29.03.2014 – koncert souboru Píšťalky
30.03.2014 – Večer chval (Lubina)
05.04.2014 – Diecézní setkání mladých v Opavě
s o. biskupem Františkem Lobkowiczem
12.04.2014 – zpovědní den
13.04.2014 – Květná neděle
17.04.2014 – Zelený čtvrtek – svěcení olejů Missa Chrismatis
18.04.2014 – Velký pátek
den přísného postu od masa a újmy
19.04.2014 – Bílá sobota – Adorace u Božího hrobu
v kostele od 8h. do 20.30h.
20.04.2014 – Boží Hod Velikonoční – Zmrtvýchvstání Páně
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SLIB SALESIÁNŮ
SPOLUPRACOVNÍKŮ…
V sobotu 15. února 2014 se u nás v Kopřivnici udála
veliká slavnost, při které složili slib salesiánů spolupracovníků
Manželé Mackovi, Ouještí a paní Marie Ryšavá z Brna.
Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC) založil Don
Bosco v roce 1876. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí
v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména
pro mládež a lidové vrstvy.
Salesiáni
spolupracovníci
realizují
svůj apoštolát
především plněním svých každodenních povinností v rodině
a v zaměstnání. Zvláštní pozornost věnují mládeži a lidovým
vrstvám. Uskutečňují sociální nauku církve, podporují
výchovné působení sdělovacích prostředků a misijní činnost
církve.
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12 . MISIJNÍ KOLÁČ U NÁS…
Motto: Pomáhat s radostí tam,
kde je to nejvíce potřeba
Srdečně děkujeme za štědrost dárců a také ochotu těch,
kteří se zapojili do pečení misijního pečiva a do pomoci
s organizací.
Mnoho z Vás si navzájem chtělo vyměňovat recepty na
bábovky,
medovníky
nebo
třeba
povidlové
šátečky.
Je dobře, že tato akce určena opravdu VŠEM! 
Díky Vám se podařilo na projekt Praga-Haiti vybrat
16 173 Kč. Peníze budou odeslány na konto tohoto projektu,
který se zasazuje o výkop a hloubení studní s pitnou vodou
v nejchudších částech Haiti, kterou zaštiťuje český misionář
P. Roman Musil, který tam působí.
Anička Štefková

VÝHRA
Milí, chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitek.
V pátek 28. února jsme byli na Děkanátním plese
novojičínské mládeže. Patříme sice do střední generace, ale
vždy
se
těšíme
na
setkání
s přáteli
a
známými.
Jako
vždy,
ke
každému
plesu
patří
tombola.
V první várce losů, které jsme zakoupili, našli jen pár vtipů,
kterým jsme se zasmáli nebo tip, ať si koupíme další losy.
Ve druhém kole nás také nepotkalo štěstí. Čekalo nás
napsaných pár hezkých vět a biblický citát. Poté jsme se
rozhodli, že již žádné losy nekoupíme. „Kdo nemá štěstí ve
hře, má štěstí v lásce… A je to tak! “ 
Losování o hlavních 10 výher pořád nepřicházelo… Došlo
nám proč…… Protože mladí neměli pořád prodané všechny
losy. Manžel již žádné další losy nechtěl. Já ale chtěla, aby losy
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rychleji prodali, tak jsme si ještě 5 koupili. Manžel platil, já
s nadějí vytahovala z klobouku.
Konečně se na nás štěstí usmálo. Z 5 losů jsme vyhráli
2 x. Kosmetický balíček byla jedna cena, ale neuvěřitelná byla
ta druhá. Úžasné – vyhráli jsem cenu s číslem 1. Hlavní cena!
 Výherce losu byl vyzván, aby přišel k pódiu. Byl to můj
manžel. Nevěděl, co se bude dít…
Najednou se kolem něho sešlo asi 20 mladých, kteří
vytvořili kruh. Manžel i lidé v sále byli tiše v překvapení.
Objevili se dva mniši v dlouhých hábitech s rozžatými loučemi,
mezi nimi kráčel náš otec Jan s křížem. Do ticha a tmy sálu se
rozezněla píseň „Ameno Domine“. Otec předal dřevěný, ručně
vyřezávaný kříž mému manželovi – symbol modlitby
a pokory. Poté následovala modlitba za výherce a všechny
přítomné. Byl to silný zážitek!
Díky Vám všem.
Krásné jarní dny s nastávající postní dobou
Vám přeje Anna Štefková

DOPORUČUJEME
Film „Poslední vrchol“
Dokumentární film o španělském duchovním Pablu
Dominguezovi je vřelým vyznáním lásky a obdivu k povolání
katolického kněze.
Pablo Dominguez byl nejen katolickým knězem, ale také
vášnivým horolezcem, doktorem filozofie a univerzitním
pedagogem. Podle slov jeho přátel tento charismatický kněz
věděl, že zemře mladý, a doufal, že se to stane v jeho
milovaných horách. Pablo zemřel v roce 2009 ve 42 letech při
sestupu z horského masivu Moncayo, který není ničím záludný
a pro zkušeného horolezce je zcela bezpečný.
Španělský režisér, scénarista a herec Juan Manuel Coleto
natočil po smrti Pabla Domingueze snímek, ve kterém
shromáždil vzpomínky jeho přátel a rodiny. Ty popisují Pabla
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jako skutečně výjimečně nadaného, vřelého a otevřeného
člověka, který byl vždy a všem k dispozici. Neobvyklý je také
plakát snímku, jehož základem jsou Pablovy zdvižené ruce
držící eucharistii. Jde o fotografii z posledního Pablova
„horského“ slavení bohoslužby. Plakát Posledního vrcholu se
nebojí ukázat živého Boha a stejný je i samotný film. Film
o knězi, který žil intenzivně a s radostí pro jedno jediné, pro
Krista. Je to film o knězi, který byl zbožný a normální,
svědectví o církvi, která nám pomáhá svátostmi skrze kněze.
….. pan Antonín
Film je svědectvím o tom, jak totálně lze žít své odevzdání se
Bohu a co to přináší člověku samotnému i jeho okolí.
Doporučuji ho všem pro povzbuzení důvěry, že stojí za to,
těšit se do nebe.
….. paní Lucie
Film nám ukazuje Boží krásu a lásku v kněžské službě, dává
nám pocítit Boží přítomnost, která naplňuje srdce radostí
a pokojem.
….. paní Táňa
Tento film je možné vidět v Kopřivnici v kině PULS
v úterý 18. března 2014 od 19.00h., v rámci Filmového klubu,
vstupné je 90 Kč. Vstupenky nutno zarezervovat přes internet
nebo osobně na pokladně v přízemí Kulturního domu
v Kopřivnici.

NA ZÁVĚR …..
KDYŽ JE ČLOVĚKU ZE VŠEHO DO BREKU
Kdyby se tak člověk dokázal naučit, jak se nedat tak
snadno zranit! Přicházejí dny k uzoufání. Jako bychom už lezli
na nervy celému světu. Je jasné, že každý občas udělá chybu.
Jenže od nás ji okolí vnímá dvakrát třikrát hůř. Občas by
člověk doslova brečel.
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„JAK MŮŽU BÝT TAKOVÝ .…. ?!!!“
Podívejte se jednou sami na sebe. Jak to s vámi vypadá,
když něco zpackáte? Začnete se okamžitě zahrnovat
výčitkami? A stává se vám často, že shazujete sami sebe na
veřejnosti? Možná jste v hloubi duše skutečně přesvědčeni:
tohle všechno jsem si zasloužil, ty křivé pohledy, ty štiplavé
odpovědi, tu jedovatou kritiku.
Pokud je to tak, pak se vám skutečně i ta nejnevinnější
poznámka vypálí hluboko do duše. Dokáže vás zranit každý,
protože věříte každému, kdo si dovolí pohrdavou poznámku na
váš účet. A možná dokonce čekáte, že se k vám druzí budou
chovat neuctivě, protože nedokážete vidět sebe samé jako lidi
zasluhující lásku.

ALE JÁ JSEM LÁSKYHODNÝ ČLOVĚK!
„Miluj bližního jako sebe, jako sebe samého“ přikazuje
Ježíš. Jinými slovy: Prokazuj dobro stejně rád druhým jako
sobě. Je to velice praktická a jasná směrnice pro správný
život. Protože laskaví k sobě dokážeme být jen tehdy, když
považujeme sami sebe za láskyhodné lidi.
Kdyby vám to mělo připadat těžké, navrhuji vám
následující: alespoň zkuste dělat, jako by to tak bylo. Chovejte
se k sobě jako k někomu, koho milujete. Dopřejte si odpočinek
a potěšte se něčím pěkným, třeba vaší oblíbenou hudbou,
zamilovaným jídlem nebo krásnou květinou. Pak si ještě
položte otázku: Co se mi dosud v životě povedlo? Co umím
zvlášť dobře? Co se mi na mně líbí? A kdo mě má mimořádně
rád?
Jsou to jen takové drobné triky. Ale dokážou člověku
pomoci, aby občas přeslechl nějakou tu urážku nebo aby
vnímal bezohlednost jen zpola tak zlou. Vždyť ve skutečnosti
jste láskyhodný člověk.
Více k tématu: www.vira.cz/sebeprijeti
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