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NA ÚVOD
…VYDECHL DUCHA!
Květnou nedělí vstupujeme do slavení velikonočních svátků.
Vrchol bude za týden na Vzkříšení. Kdy ale skončit? Biskupové dali
letos velikonočním svátkům jasný konec – Letnice a obnova daru
Ducha svatého v biřmování. Poslední Ježíšův příkaz, než vystoupil
do nebe, bylo: „Neodcházejte z Jeruzaléma, čekejte … až budete
pokřtěni Duchem svatým“.
Nejdůležitější v životě křesťana není „polepšit se“. K tomu,
aby se člověk polepšil, odstranil hříchy a konal dobro, k tomu
Boha moc nepotřebuje. K tomu stačí pevná vůle a jasná životní
pravidla. Bůh chce, abychom byli nejenom dobrými lidmi, ale měli
jsme v sobě jeho Ducha. Toho Ducha, který vedl Ježíše, kterého
On vydechl na kříži, a kterého On potom po vzkříšení dával svým
učedníkům. Ten Duch si potom vede člověka jak sám chce a jeho
ovoce je velmi bohaté.
Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče,
tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému
synu hada, když ho prosí o rybu? Čím spíše tedy váš Otec z nebe
dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"
o. Jiří

SVATÝ TÝDEN - CESTA S KRISTEM
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života. (Jan8,12)
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to "svátek
svátků", "slavnost slavností". Slavením velikonočního tajemství se
křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se
s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem.
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KVĚTNÁ NEDĚLE
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem,
který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě
utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na
jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště
žehnací modlitba nad ratolestmi: "… požehnej také nás, ať
s radostí jdeme za svým Králem Kristem." Květná neděle spojuje
Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve
velikonočním tajemství vzájemně propojeno…
ZELENÝ ČTVRTEK
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře,
při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy;
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak
můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která
vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení.
Cílem této cesty je "země", ze které nebudeme vyhnáni, totiž
"nové nebe a nová země" nebeského království.
VELKÝ PÁTEK
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale
obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu
slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý
svět; uctívání kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem postem od masa a újmy v jídle. Tento den je připomínkou dne
smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava
i pohřeb.
BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně
neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných
a svátosti smíření. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova
hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho,
v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství,
slaveného o velikonoční noci. Dle starodávného zvyku,
vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času,
začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava
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význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer
příslušného svátku - tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná
(dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci. (Stejně
jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25.12., se
slaví "Štědrý večer" již večer 24.12).
VELIKONOČNÍ NOC
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal
z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu,
aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje
mnohými symboly a texty tento velikonoční "přechod" (pesach) ze
zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. O celém
velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou
lyrickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce
vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem
současného křesťana.
Křestní obřady
Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní
slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události.
Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto
se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích. Křest
v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená
osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta
s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči
a vysvobození z neodvratné moci zla. “Křtem jsme s ním byli
pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus - byli vzkříšeni
z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu
nového života” (srov. Řím 6,4).
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne
v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (která byla
podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské
a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den
začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání
chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá
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neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova
vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši
vlastní cestu zmrtvýchvstání.
NEBOJTE SE!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil
a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: "Nebojte se!".
Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí
možná více, než kdy jindy.
(Jan Pavel II.)

Z NAŠÍ FARNOSTI
CO SE UDÁLO …
22.02.2012
18.03.2012
19.03.2012
24.03.2012

-

začátek postní doby – Popeleční středa
9. Misijní koláč v naší farnosti
slavnost sv. Josefa, pěstouna Pána Ježíše
diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
v Ostravě
25.03.2012 - koncert duchovní hudby v našem kostele
01.04.2012 - Květná neděle – palmové ratolesti, svěcení
„kočiček“

CO NÁS ČEKÁ…
05.04.2012 - v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, v 900
svěcení olejů pro liturgické účely – Missa Chrismatis
05.04.2012 - Zelený čtvrtek – mše sv. v 1800
06.04.2012 - Velký Pátek - Den přísného postu, připomínka
umučení našeho Pána
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06. - 15.04.2012 - novéna k Božímu milosrdenství
07.04.2012 - Bílá Sobota – po celý den tj. od 800 – do 2000 bude
otevřen Boží hrob k adoraci a modlitbě
07.04.2012 - vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 2030
08.04.2012 - Hod Boží Velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně
15.04.2012 - 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství
23.04.2012 - svátek sv. Vojtěcha, patrona České republiky,
druhého pražského biskupa
01.05.2012 - svátek sv. Josefa – dělníka
13.05.2012 - pouť rodin –Maria Hilf
17.05.2012 - Nanebevstoupení Páně
19.05.2012 - pouť farnosti do Křtin
27.05.2012 - slavnost Seslání Ducha Svatého
01.06.2012 - noc kostelů
02.06.2012 - pouť novojičínského děkanátu do Frýdku
03.06.2012 - první svaté přijímání
16.06.2012 - biřmování v Lubině
23.06.2012 - jáhenské svěcení v Opavě - Pavel Kupčík
14. – 19.08.2012 - 5. celostátní setkání mládeže ve Žďáru
nad Sázavou
Anička Štefková

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI
Na konci února letošního proběhly v kostele volby do
ekonomické rady farnosti. Z těch, kteří dostali nejvíce hlasů, byli
jmenováni tito: Pavel Šablatura, DiS Stanislav Štefek
a Ing. Jaroslav Šula. Úkolem ekonomické rady je pomáhat faráři
ve správě majetku farnosti. Na prvním setkání se řešilo
hospodaření v uplynulém roce a plán na letošní rok. Jako důležité
se jeví, kromě jiných věcí, provést opravu vitrážových oken
v kostele. Jejich oprava bude stát minimálně 700 000,- Kč.
Farnost však bude mít k dispozici jen asi 2/3 této částky. Prosíme
proto o jakoukoliv pomoc.
o. Jiří
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PRAGA – HAITI
ANEB JAK POMÁHALI KOPŘIVNIČANÉ…
Již podeváté se na radostnou neděli v naší farnosti konala
tradiční dobročinná akce Misijní koláč.
Velmi bych chtěla poděkovat všem ochotným paním
pekařkám, které pro tuto akci napekly nevídané dobroty - byly
opravdu luxusní. 
Srdečné poděkování patří všem mladým a dětem, které
pomáhaly s rozdáváním sladkého pečiva. A zároveň všem, co
pomáhali Misijní koláč organizovat.
Letošní finanční výtěžek sbírky byl poslán za naši farnost na
podporu projektu Praga - Haiti, jehož jednou z hlavních náplní je
výkop studní na Haiti, kde se i po delší době po zemětřesení
pomalu vzpamatovávají z toho, co je před lety potkalo.
Tento projekt, na který jsme věnovali finance, je pod záštitou
českého kněze – misionáře P. Romana Musila.
Při letošní sbírce na podporu stavby studní se vybralo
13 134 Kč.
Pán Bůh zaplať Vám všem!
Anička Štefková

KŘÍŽOVÁ CESTA V RYBÍ – NEDĚLE 18. BŘEZNA
Mládež novojičínského děkanátu připravila na jedno nedělní
odpoledne putovní křížovou cestu po okolí v malebné vesničce
v srdci našeho děkanátu - v Rybí. Sešli jsme se spolu s místními
farníky, ale i přespolními poutníky, u kostelíka Nalezení svatého
Kříže v Rybí. Celkem nás bylo okolo 150.
Začátek a první zastavení jsme se pomodlili před kostelem,
po té jsme se vydali na pěší cestu z části po vesnici a z části po
cestě, na které my mladí začínáme obnovovat křížovou cestu
– Via Crucis – Cesta Života z 19. století, která v tehdejší době
vedla z Nového Jičína přes louky a pole do Štramberka.
V nesení dřevěného kříže se mohli vystřídat všichni poutníci
po křížové cestě. Za doprovodu kytary jsme zpívali známé postní
písničky. Bylo nádherné nedělní odpoledne. Cestu dlouhou asi
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3 km jsme všichni zvládli, jak ti nejmenší v kočárcích, tak ti dříve
narození, kterých přišlo také dost. Měli jsme velkou radost, že se
místní farnost do této křížové cesty tak zapojila.
Závěr křížové cesty ukončil v kostelíku otec Dušan Zelina, náš
kaplan pro mládež, uctíváním ostatků svatého Kříže a modlitbou.
Nakonec poděkoval náš hlavní vedoucí Standa všem, kteří
přišli, protože jsme tak vytvořili skutečné živé setkání s našim
Pánem i navzájem mezi sebou.
A venku čekalo na zúčastněné malé překvapení v podobě
buchet a čaje. 
Prožili jsme nevšední odpoledne, čas ztišení, společného sdílení
i nádheru pobouzející se přírody. Díky všem!
Anička Štefková

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ V OSTRAVĚ

V pátek 23. 3. jelo vlakem 24 mladých farníků z Kopřivnice
na diecézní setkání mládeže v Ostravě. Přesedali jsme ve
Studénce, kde nám obsadila jeden vagón mládež novojičínského
děkanátu. V Ostravě jsme se dopravili tramvají téměř až
k Biskupskému gymnáziu, kde jsme se zaregistrovali a dostali
modrý náramek - vstupenku a informační materiály. Poté jsme
byli zavedeni do "komnat", kde jsme se ubytovali. V šest hodin
jsme se s novojičínským děkanátem podělili o večeři bratrským
a sesterským dělením. Kolem sedmé hodiny začal program
v tělocvičně, kde nádherně zpívala schóla a kde také začala
scénka. Motto letošního setkání bylo: "Radujte se v Pánu,
opakuji: radujte se!" a také jsme si ho vzali k srdci a všichni
společně se radovali. Pak následoval nelehký výběr, a to mezi
programem "Večerních chval" nebo "Taize". Oba programy byly
perfektně zpracovány, a to hlavně, abychom pocítili Ducha
svatého, který nás provázel celým setkáním. V 23:59 byla
večerka, po které jsme téměř hned usnuli a nechali si zdát hezké
sny. 
V sobotu jsme vstávali kolem 7 hodiny, začali den společnou
modlitbou a snídaní. V 9 hodin jsme se přesunuli na tramvajovou
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zastávku, odkud nás 4 vagóny „zvláštní jízdy“ dopravily do centra.
V 9:30 začal předprogram v katedrále Božského Stvořitele a v 10
hodin jsme se pak přivítali s o. biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem. Následovala katecheze P. Petra Smolka a svědectví
s. Lídy Němcové na téma Duch Svatý. Po svědectví jsme byli
rozděleni do skupinek a v nich jsme si na toto téma povídali. Ve
12 hodin jsme se přesunuli na workshopy – Duch zlý
(u Salesiánů), Duch Svatý (v kostele sv. Václava) a Duch rodinný
(biskupství). Během přesunu probíhala evangelizace a po
workshopech byla možnost prohlídky biskupství, kostela sv.
Václava, televize Noe, nebo centra Salesiánů. Kolem 14 hodin byl
oběd a v 15:30 začal průvod světla, který vedl zpět ke katedrále,
kde byla v 16 hodin mše svatá s o. biskupem a rozloučení, po
kterém jsme se vydali zpět do svých domovů.
Nazpátek z děkanátu nás jelo čtyřicet. Vydali jsme se na
tramvaj. Po cestě jsme ještě navštívili nově postavené a otevřené
nákupní centrum Nová Karolina. Všem nám v krvi pořádně stoupl
adrenalin, když jsme viděli přijíždět do nádraží náš vlak a my
jsme teprve vystupovali z tramvaje. Byl to boj s vteřinami… Byl
to běh, který měl zhodnotit naši kondičku. Ano - všichni jsme
obstáli, vlak jsme stihli, i když se pak naše tělesné teploty
pohybovaly okolo bodu varu . Zažili jsme spoustu zážitků ve
skupině fajn mladých!
Janča, Kiki, Anička

CO UDĚLAT S NOŽEM SVATÉHO BARTOLOMĚJE?
Tuto otázku jsme si položili při duchovní
obnově mladých z naší farnosti, která se
konala v sobotu 17. března. Setkání začalo
hodně zajímavou přednáškou otce Jiřího na
téma kříž. Následovala diskuze ve skupinkách,
kde jsme se rozpovídali o svátosti smíření
a také o tom, co se nám líbí nebo nelíbí na
křesťanství. V poledne jsme se šli pomodlit do
kostela a pak už nás čekal úžasný „vánoční“
oběd. Po obědě jsme si zahráli vědomostně
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pohybovou hru venku a po ní tvořili obrazy, které znázorňovaly
zastavení křížové cesty (snad budou alespoň na chvilku vystaveny
v kostele). Po výtvarné aktivitě jsme se vydali na křížovou cestu
uličkami Kopřivnice. Tou jsme celou akci zakončili.
Moc děkujeme paní Šimíčkové za oběd, paní Kopřivové za
tvořivé odpoledne, otci Jiřímu za povzbudivá slova a všem, kteří
pomáhali při přípravě duchovní obnovy!
Pavla Oujeská

FARNÍ KNIHOVNA
Kniha – přítel člověka
Slovo „přítel“ se užívá v dnešní době v docela
jiné souvislosti, přesto nám kniha – pokud chceme
– zůstává stále milým a tichým společníkem. Podle
tisku a televize vychází v naší republice ročně
největší počet výtisků knih. Je ovšem otázkou,
kolik těch knih si také přečteme.
Nemůžeme si každou knihu koupit, proto také vznikla naše
půjčovna. I svatý otec Benedikt XVI. vybízí k četbě dobré knihy.
Internet ani jiná technika nám prožitek z četby nenahradí. Naši
kněží nám doporučují: vezmi a čti Písmo svaté! Pokud máte
zájem, máme v naší knihovně volně lidově zpracované Písmo
svaté a jsou k dispozici i různé životopisy svatých, knihy duchovní
a knihy zájmové.
Knihovna vznikla z darů našich věřících. Průběžně se však
snažíme doplňovat naši nabídku o nové publikace dle našich
možností a drobných příspěvků půjčovatelů (naše služby
poskytujeme zdarma).
Přijďte, zhlédněte a vypůjčte si! Jsme tu pro vás každou
neděli mezi ranní a velkou mší svatou a v době konání kavárny.
Najdete nás v Katolickém domě v přízemí v místnosti šatny.
Rádi vás uvítáme.
M. Kostelníková
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Z KATOLICKÉHO DOMU
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NAŠI NEJMENŠÍ
BROUČCI A CVRČCI
MAMINKY MALÝCH BROUČKŮ UMÍ POMÁHAT
Ráda se s vámi podělím o radost z dobrého skutku,
který se podařil pár maminkám…
Na začátku postní doby jsem četla výzvu Svatého otce, že se
máme starat jeden druhého a pomáhat si. Krátce na to jsem se
dozvěděla o jedné mamince, která má velké finanční potíže
a nezbývají ji peníze na jídlo pro své děti. Byla to příležitost.
Požádala jsem tedy maminky, které navštěvují schůzky Broučků,
aby pomohly a donesly pro ni nějaké jídlo. Sešlo se toho opravdu
moc – zavařeniny, brambory, trvanlivé potraviny i čerstvé pečivo,
máslo a sýry… Nechyběly dokonce ani dobrůtky pro děti. Takovou
výpomoc ta maminka opravdu nečekala. Plody radosti jsme
sklízeli všichni – dárci i obdarovaní.
„Chválíme Tě, dobrý Bože, že jsi dal maminkám vnímavé
srdce…“
Lenka Macková

MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
- RODINNÉ ODCHODY DO KOSTELA
Murphyho zákon odchodů do kostela:
Ať děláte, co děláte, odcházíte-li s rodinkou z domu na mši
svatou, vždycky půjdete o něco později, než jste původně chtěli.
Klapzubova aplikace zákona:
Na poslední chvíli, zcela nezávisle na rodičovské předvídavosti
a pečlivosti bezprostřední přípravy se určitě něco „vymastí“:
počurané dítě, nekompatibilní ponožky některé z ratolestí,
neodkladný telefonát, botičky zabahněné od sobotní vycházky,
12
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ztracená peněženka,
nestartující auto.

startující

oko

na

punčoše

či

naopak

Murphyho zákon příchodů do kostela:
Ať děláte, co děláte, pan farář bude u oltáře vždycky
o chvilenku dříve než vaše rodinka v lavici, takže se bude cítit
oprávněn významně po vás loupnout okem.
Zákon diskontinuity odchodu do kostela a příchodu do
kostela:
Jestliže se vám podařilo odejít včas z domu, neznamená to
ještě, že přijdete včas na bohoslužbu.
Závěr prof. Tomáše Marného:
Pokud se vám jednou výjimečně podaří odejít včas z domu
a přijít včas na bohoslužbu, opozdí se pro změnu pan farář.
Lenka Macková

Malé omalovánky
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NAŠI SKAUTI
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní!
Ž 103,2
Srdečně zveme na mši svatou na
PODĚKOVÁNÍ ZA 100 LET SKAUTINGU
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Přijďte spolu s námi poděkovat Pánu za všechno, co nám skauting
dává a umožňuje a za všechny, kteří kdy do skautského hnutí
patřili. Mše svatá se uskuteční 13. května 2012 v 9:45 v kostele
sv. Bartoloměje v Kopřivnici - skautský kroj vítán☺.
koprivnice.farnost.cz
jitrenky.koprivnice.org
strazci.skauting.cz

-------------------------------------------------------------Redakce se omlouvá …
V únorovém vydání Zvonků nedopatřením nevyšel skautský
příspěvek, který otiskujeme nyní a skautům se moc omlouváme.

SKAUTSKÝ PLES A KRAKONOŠŮV MAŠKARNÍ BÁL
V lednu proběhly v Katolickém domě dvě tradiční akce
pořádané skauty. 6. ledna to byl Skautský ples a v neděli
29. ledna maškarní bál pro děti, tentokrát i s Krakonošem
a dalšími postavami z Krkonošských pohádek. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili, všem pořadatelům a veliký dík patří také
Katolické besedě, která nám ochotně propůjčila sál i další prostory
Katolického domu.
15
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2012
Zelený čtvrtek 5. 4.
16 30
Sedlnice
00
18
Kopřivnice
00
19
Lubina
Velký pátek 6. 4.
15 00
16 30
18 00
19 00

Kopřivnice – křížová cesta
Sedlnice
Kopřivnice
Lubina

Bílá sobota 7. 4.
8 – 20
18 00
20 30
20 30

Kopřivnice - adorace u Božího hrobu
Sedlnice
Lubina
Kopřivnice

Velikonoční neděle
6 45
8 15
8 30
9 45
14 30
16 45

8. 4.
Kopřivnice
Sedlnice
Lubina
Kopřivnice
Kopřivnice - Svátostné požehnání
Pension (Česká ul.)

Velikonoční pondělí 9. 4.
6 45
Kopřivnice
15
8
Sedlnice
30
8
Lubina
45
9
Kopřivnice
16

