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NA ÚVOD
METANOL A VÍRA?
Nemají to v posledních dnech lehké ti, kdo sedí před lahví
alkoholu a uvaţují: Mohu nebo ne? Nalít si nebo nenalít? Otrávím
se anebo je obsah v pořádku? Jedině ti, kteří ví, co před nimi na
stole stojí a odkud se ten lákavý obsah dostal do láhve, můţe
zůstat v klidu a s důvěrou si pořádně přihnout. Ostatním zůstávají
pochyby. Jak tomu můţu věřit, kdyţ nevím, co je to zač?
Apoštol Pavel si mohl dovolit v dopise Timoteovi napsat: „…
vím komu jsem uvěřil. (2Tim, 1,12)“, protoţe on Krista skutečně
poznal. Plně věřit se dá jen tomu, koho známe.
Papeţ Benedikt XVI. vyhlásil následující rok (od 11. října
2012 do 24. listopadu 2013) jako Rok víry. Důvodem k tomu je
dvojí výročí: 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a 20.
výročí vydání Katechismu katolické církve. Má pro tento rok velké
přání: „Aby se v každém věřícím probudila touha vyznávat svou
víru s plným přesvědčením a radostí. … Proto je úkolem každého
křesťana znovu objevit obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije
a vkládá do svých modliteb, a aby přemýšlel nad samotným
aktem víry.“ Stojí za to, kaţdý den tohoto roku se vyznání víry
alespoň pomodlit a přemýšlet nad těmi slovy, co asi znamenají.
Proto vás také všechny zvu na „Náboţenství pro dospělé –
setkání nad katechismem“, které začne v úterý 2.10. v 16.30
v Katolickém domě (další termíny: 9.10., 23.10., 6.11, 13.11,
27.11…..).
o. Jiří Ramík
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Z NAŠÍ FARNOSTI
HOST VE FARNOSTI
P. Mgr. et Mgr. MAREK VÁCHA Ph.D.
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. se
narodil 14. září 1966 v Brně.
Je český římskokatolický kněz, teolog,
přírodovědec,
cestovatel,
pedagog
a
spisovatel.
Je
administrátorem
lechovické farnosti (u Znojma) v kostele
Navštívení Panny Marie, je farním vikářem
(kaplanem) Římskokatolické akademické
farnosti
při
kostele
Nejsvětějšího
Salvátora v Praze u Karlova mostu.
Farářem této akademické farnosti je
P. Tomáš Halík. Od roku 2010 je
předsedou
Akademického
senátu
3. lékařské fakulty. Je přednostou Ústavu
lékařské etiky na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Nyní vyučuje na 3. lékařské fakultě
převáţně lékařskou etiku a filosofii, pořádá spoustu seminářů,
přednášek a volitelných předmětů pro
studenty i širokou akademickou obec.
Je učitelem biologie, náboţenství a etiky
na Biskupském gymnáziu v Brně a na
Arcibiskupském
gymnáziu
v
Praze.
Specializuje se na otázky evoluční
biologie a lékařské i environmentální
etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“
(= zkratka pro „Orlí oko“).
Marek Orko Vácha spojil zdánlivě neslučitelné. Na Masarykově
univerzitě vystudoval obor molekulární biologie a genetika a stal
se přírodovědcem (v roce 2006 získal na Lékařské fakultě MU titul
Ph.D obhájením disertační práce Identifikace etických problémů
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plynoucích z nových poznatků o lidském
genomu.
Od
DNA
k
evoluční
psychologii),
poté
v Olomouci
(je
spoluţákem našeho otce Jiřího Ramíka)
a v Bruselu vystudoval teologii a stal se
knězem. Tyto pohledy na svět se podle
něj nevylučují, ale naopak doplňují.
Kromě pomyslné „hranice“ mezi vědou
a vírou překonal i tu zeměpisnou, a to
způsobem, který se podaří málokomu. V letech 1997 a 2000 se
s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem účastnil výprav na Antarktidu.
Ţil šest měsíců v klášteře trapistů ve Francii.
Napsal zajímavé knihy: Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke
Stromu ţivota, Poslední země, Místo, na němţ stojíš, je posvátná
země, Probouzení, Kéţ bych pod hvězdami dobře odtančil svůj
tanec, Modlitba argentinských nocí.
Jeho přednášky mají vţdy velkou účast. Organizuje nejrůznější
akce pro své studenty (např. putování Podyjím, etické víkendy na
faře v Lechovicích), mnoha dalších se účastní (výstava výtvarných
prací, výtvarný kurs, skautské akce).
Farnost Kopřivnice a katolická beseda v Kopřivnici
zve na přednášku:

NÁŠ DŮM V KOSMU -

KŘESŤANSTVÍ, EKOLOGIE A BIOETIKA
sobota 20. října 2012 v 18.00h.
Katolický dům Kopřivnice
(17. 00h. m še svatá v kostele sv. Bartolom ěje v Kopřivnici)

P. M gr. et Mgr.

Marek Vácha, Ph.D.

Přírodovědec, katolický k něz, ce stovatel, teolog, ho rolezec, skaut, spisovate l,
předseda AS na 3. lékařsk é fakultě v Praze , vy učující na Ústavu etiky 3. LF.
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CO SE UDÁLO …
2. července – pouť dětí a rodin na Prašivou s otcem biskupem
Františkem
5. července – mše svatá v Lubině – Sýkorci u kaple sv. Cyrila
a Metoděje
11. srpna – pouť na Radhošť – u příleţitosti 150. výročí
14. – 19. srpna – 5. Celostátní setkání mládeţe ve Ţďáru n/S
26. srpna – pouť ke sv. Bartoloměji v Kopřivnici
30. srpna – 1. září – ministrantský pobyt v Rybí a na Radhošti
31. srpna – mše sv. v nově opraveném a obnoveném kostele sv.
Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích
1. září – farní pouť na Radhošť
3. září – zahájení školního roku 2012/2013
9. září – pouť ve farnosti Příbor – sv. Narození Panny Marie
16. září – pouť ve farnosti Rybí – kostel Povýšení sv. kříţe
16. září – svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol
CO NÁS ČEKÁ …
28. září – slavnost sv. Václava, patrona naší země
30. září – pouť ve farnosti Lubina – mše sv. 8.30 h. a 10.00 h.,
ve 14.30 h. sv. poţehnání
16. října – svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské
diecéze
20. října – host ve farnosti: P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha Ph.D.
9. prosince – organizační schůzka všech pomocníků k Misijnímu
Koláči (domluvení pečení koláčů a buchet, pomoc při
průběhu akce – po ranní i druhé nedělní bohosluţbě
v zadní místnosti v kostele)
16. prosince – 10. Misijní koláč v naší farnosti – výtěţek věnován
na projekt stavby obydlí pro učitele a vychovatele
na Tanna Vanuatu
Anička Štefková
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POUŤ NA RADHOŠŤ

Blíţil se konec prázdnin a my jsme měli příleţitost vyrazit na
pouť k sv. Cyrilu a Metoději na Radhošť. V sobotu 1. září jsme
s kopřivnickou farností vyjeli autobusem na Pustevny. Počasí
nestálo za nic, bylo zataţeno, chladno a vypadalo to na déšť. Ale
skromná skupinka, asi půl autobusu, se přesto rozhodla vyrazit.
Věkový průměr byl samozřejmě vyšší, ale našlo se i pár rodičů
s dětmi. Šli totiţ také podpořit své ratolesti-ministranty, kteří se
na Radhošť vydali jiţ den předem s otcem Jiřím, který jim připravil
tři dny plné her, fotbalu a také přespání v radhošťské kapli.
A my, poutníci, jsme putovali v mlze a dešti, ale věřili jsme,
ţe uvidíme i sluníčko. I za to jsme se přece v autobuse modlili.
Naše radost se naplnila nejen, kdyţ jsme v ustupující mlze
zahlédli kapli, ale i kdyţ se mraky začaly trhat a na nás se usmálo
sluníčko. U kapličky nás přivítali ministranti s otcem Jiřím
a nabízeli nám teplý čaj, který sami připravili.
Společně jsme pak slavili mši svatou a otec Jiří nám vyprávěl,
jak a proč k nám přišli sv. Cyril a Metoděj. Neţ jsme vyrazili na
zpáteční cestu, bylo třeba se posilnit svačinou a zahřát se ještě
teplým čajem, protoţe uţ zase začínalo mrholit. I kdyţ nám počasí
příliš nepřálo, proţili jsme pěkné setkání a putování.
Pavlína Janková

PŘECHOD MALÉ FATRY
O prázdninách jsme se vydali s otcem Ramíkem na třídenní
přechod Malé Fatry. Naše putování začalo odpoledne pod hradem
Strečno, odkud jsme se vydali na hřeben Malé Fatry. Po hřebeni
jsme došli k turistické chatě, která byla náš první cíl cesty.
Protoţe nám počasí nepřálo, nemohli jsme spát ve stanu, a tudíţ
jsme museli přespat v chatě. Druhý den jsme se vydali na první
vrchol, a to Suchý (cca 1400 mnm ) a po hřebeni Malé Fatry jsme
putovali dál přes Malý a Velký Kriváň. Pod Velkým Kriváněm,
u turistické chaty, jsme přečkali druhou noc, a to uţ ve stanech.
Ráno jsme se opět napojili na hřeben a přes Stoch zpátky k autu.
Otec Ramík měl všechno dobře připravené a nám všem se to moc
líbilo.
Dominik a Ondra
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NAŠI SKAUTI
Rodiče milí a hlavně jejich drahé ratolesti,
chtěli bychom vám info přinésti,
o našich skautech, které asi znáte,
a které, doufáme, aspoň trochu rádi máte :o)
Moţná, ţe nevíte, co všechno se přes prázdniny stalo:
Byli jsme na táborech – a nebylo nás málo.
Kluci zvlášť a po nich holky taky
a ať bylo slunce nebo mraky,
uţili jsme si náramně ten čas
a těšíme se na příští rok zas.
Uţ nám léto skončilo a září přišlo jako kaţdý rok
a těm, co by se skauty chtěli stát, zbývá jen malinký krok.
Přijďte se podívat na schůzku, na akce,
zajímají nás všechny vaše reakce.
Přijďte se podívat, všichni školou povinní,
kdo nepřijde, jen nudu si sám zaviní.
Schůzky jsou přes týden, jak a kdy najdi si na webu uvidíš veškeré rozpisy.
Taky zvem všechny, kdo v kostele sedí vepředu či stojí vzadu,
aby přišli 14. října na Drakiádu.
Vyrobte draka – a ať lítá či nelítá výborně,
přijďte o půl třetí ke skautské klubovně.
Kdo by nevěděl, kde klubovna stojí,
ať se nás zeptá. A pro ty, co se bojí:
klubovnu najdete v Katolickém domě naprotí kostela
kdyţ dorazíte, radost nám to udělá.
Skaut je věc náramná, skaut je věc skvělá,
tak přijďte zjistit, jak se to dělá.
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Staňte se skauty – všichni, kdo chcete,
a přeji hezký den všem, kdo to teď čtete!
Stáňa Pavlíková, vůdkyně oddílu Jitřenek
jitrenky.koprivnice.org
strazci.skauting.cz

SKAUTSKÝ CHLAPECKÝ TÁBOR
Poděkování
Chtěla jsem prostřednictvím stránek našeho farního časopisu
z celého srdce poděkovat všem rádcům a vedoucím, kteří se po
17 dní starali o naše kluky. Hoši přijeli ze skautského tábora
s velkým mnoţstvím záţitků, dojmů a vzpomínek. Byl pro ně
nachystaný nejen úţasný program plný her a dobrodruţství, ale
také krásné tábořiště a skvělí lidé, kteří se našim dětem věnovali,
chystali program a starali se o ně.
Velké díky za všechny skauty, vlčata, jezevčíky a myslím, ţe i za
všechny rodiče.
Lenka Kostelníková
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ZE ZŠ SV. ZDISLAVY
Co nového ve škole
A je to tady. Škola začala. Kdo ji navštívil
v posledních
srpnových
dnech
nebo
o prázdninách, nevěřil. To není moţné
stihnout.
Nové
rozvody
vody,
odpadů,
elektřiny, novotou vonící záchody, interaktivní
tabule, nábytek, všude spousta prachu … A tak
jste mohli v přípravném týdnu vidět učitele
v „montérkách“, pomáhající rodiče, proplétající
se mezi řemeslníky. Nezamotali se a kaţdý
pospíchal, aby se v pondělí 3. září mohlo začít. Letos má škola
184 ţáků a tento školní rok je jubilejní, slavíme 20 let trvání
školy.
Nejvíce očekávání měli samozřejmě prvňáčci. Uprostřed třídy
je očekával ostrov, na kterém byl rybníček s opravdovými rybami.
Ţe by okouni? Omyl, jen akvarijní rybky. Opičky, ovečky a oslík
vypadali jako opravdoví, ale opravdové bylo jen ovoce. Však jej
prvňáci hned v úterý ochutnali. Největší ohlas sklidil ohromný obr
Oliver, ve kterého se proměnila ochotná paní asistentka Martina
Pavlíková. Prvňáčky přivítali i představitelé města Kopřivnice.
I ve třetí a v páté třídě se děti vítaly s novou paní učitelkou.
Šesťáci se rovnali a vypínali, aby bylo vidět, ţe jsou na druhém
stupni, okukovali nové spoluţáky a hlavně paní učitelku. Přivítali
jsme i novou paní učitelku angličtiny Janu Hyklovou. Ať se jí u nás
líbí. Změny nastaly i v druţině. Z paní asistentky Marie Macíčkové,
se stala paní vychovatelka a děti se mohou těšit na vyrábění.
Poté jsme se přesunuli do farního kostela svatého Bartoloměje,
kde jsme děkovali Bohu za prázdniny a prosili o vše dobré do
nového školního roku.
Sotva jsme se rozkoukali, vyjeli jsme na pouť. Svátek svaté
Ludmily je Dnem církevních škol a my se vydali na svatý Hostýn.
Malí vyjeli aţ nahoru a šli prozkoumat rozhlednu, elektrárnu
i kříţovou cestu, zatímco starší spoluţáci statečně šlapali do kopce
po svých. Společně s příchozími poutníky jsme pak slavili
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v bazilice Nanebevzetí Panny Marie mši svatou. Otec Jiří Ramík při
promluvě poutavě vyprávěl o pomoci Panny Marie. Počasí bylo
krásné a tak jsme se ještě rozběhli
obhlídnout stánky, koupit něco na
památku a radostně jeli domů.
Nyní jiţ máme za sebou i první
třídní schůzky i několik společných
odpolední. Prvňáci proţili svou první
noc ve škole, kde je provázelo
písmeno B – babičky pekly bábovky,
byly i bubliny, brčka balet…naštěstí
bubák ne. Šesťáci se právě chystají
odjet na adaptační pobyt do Staré
Vsi. Poznat sami sebe i nové
spoluţáky určitě stojí za to.
Blíţící se podzim si připomínáme
sběrem
kaštanů
a
ţaludů.
A ještě něco sbíráme. Zapojili jsme se do charitativní akce ve
sběru vršků od PET lahví pro nemocnou Michalku Laníkovou
z Holešova. Na obou patrech jsou na vršky připraveny barely.
Snad je brzy naplníme.
Hezký školní rok!
Vladimíra Kupčíková
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Organizace školního roku 2012/2013
v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve
všech
základních
školách,
středních
školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny
připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a
skončí ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny
v okrese Nový Jičín - 25. 2. aţ 3. 3. 2013
Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny
budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září
2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne
v pondělí 2. září 2013.
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ČASY PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŢEB V NAŠICH
FARNOSTECH
(pozn.: zima – období, kdy platí zimní čas)
Kopřivnice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

18:00 (17:00 – zima)
18:00 (17:00 – zima)
7:00
7:00
7:00

Sobota
Neděle

6:45

18:00 adorace
18:00 (pro děti – jen ve dnech školního
vyučování)
16:45 (15:45) v domě sociální péče
(Česká ul.)
18:00 (17:00 – zima)
9:45
14:30 – svátostné poţehnání
(poslední neděle v měsíci)

Příležitost ke svátosti smíření:
před každou mší sv.; v neděli cca 9:00 – 9:40
a také kdykoliv jindy na požádání.
Lubina
Středa
Pátek
Neděle
Rybí
Čtvrtek
Neděle

19:00 (18:00 – zima)
19:00 (18:00 – zima)
8:30
18:00 (17:00 – zima)
7:30
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