OD 19. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 27. 2. v 8:00 v kostele Sv. Marka

FARNÍ ZPRAVODAJ

Mše svatá dětská: 5. 3. v 17:00
Zkoušky scholy: zveme děti ke zpěvu ve schole a to 5. 3. v 16:00 na faře
Sbírky: 14. 3. sbírka na opravy kostela
Dětské spolčo pro děti od 13 do 18 let: 5. 3. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.
2. 4. – Velký pátek – zpěvy z Taize a bdění u kříže.
Další setkání budou probíhat každých 14 dní. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a
Klára Havlíčková, Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Klub ARCHA: 3. 3., 17. 3., 31. 3. a 14. 4. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička (a dále jednou
za 14 dní.) Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.
Farní knihovna, bude otevřena 28. 2., 14. 3. a 11. 4. před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný život - Žena
Hlavním tématem nového čísla Rodinného života je žena. Číslo je neseno
zamyšlením nad její jedinečností, nad jejím postavením a úlohou ve
společnosti v minulosti a současnosti. Poznejte v rozhovorech blíže životy
manželek známých mužů - paní Křivohlavé a Hegrlíkové. Přijměte
pozvání paní Kulišťákové k díkůvzdání za všechny moudré ženy vašeho
rodu. Možná Vám čtení v tomto čísle pomůže připomenout a obnovit
skryté či zapomenuté poklady ženské identity.
V dalších článcích se čtenáři dozví, jaké to je, být „klučičí mámou“, nebo
jak učit děti zacházet s penězi. Eva Muroňová se nad příběhem biblické Debóry zamýšlí
nad přínosem spolupráce mužů a žen. Nechybí čtení na dobrou noc, setkání s želvičkou
Loudalkou, soutěže, křížovka, nabídka knih, informace o akcích pro celou rodinu. Více o
časopisu se lze dozvědět na www.rodinnyzivot.eu
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE SVÁTOSTEM
Pravidelná setkání pro dospělé, kteří hledají svou cestu k Bohu a k prožívání své víry
v církvi se konají v budově fary každou středu od 18:00 hod.
NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Biblické hodiny na faře ve středu 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3. a 31. 3. od 19:30 h..
Tématem jsou dějiny církve a svatí.
JEDNODENNÍ POSTNÍ OBNOVA PRO MANŽELE
Zveme všechny manžele, ale i jednotlivce na duchovní obnovu na téma „Ať je naše láska
víc než moje pravda“ pod vedením manželů Svobodových z brněnské komunity
Emmanuel. Obnova se uskuteční v kněžském semináři v Olomouci, 27. 2. 2010 od 9.00
hod. Kontaktní osoba: Marie Mléčková, 731 604 119, mleckova@arcibol.cz
Více informací na www.rodinnyzivot.cz
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ČÍSLO 2/2010
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný...
Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí"
Milí bratři a sestry,
vstupujeme do doby postní kdy, také v naší
farnosti proběhnou lidové misie po více než 73
letech. Za tu dobu se událo mnohé a víra zde byla
uchována. Z jedné strany průzkumy veřejného
mínění a statistiky ukazují, že víra a zbožnost
upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že
v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista
„Misie – čas milosti“
a jeho radostnou zvěst – „evangelium“.
Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám
přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to
hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská
společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i
v moderním světě. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu,
skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési zbytky
křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokáží tuto víru předat
svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami
možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme
vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy
či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní
pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí
z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako
křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je sám Ježíš Kristus. Ve
světě, v kterém existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou
křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru
v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.

Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly,
přijměte, prosím, tímto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát nejednu
odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete.
Misie budou probíhat v naší farnosti od 19. 3. do 28. 3. 2010.
Jejich program je rozdělen do jednotlivých přednášek, které jsou určeny
jednotlivým skupinám – děti, mládež, manželé, senioři. Proto si v rodinách vyjděte
vstříc a nabídněte pomoc jedni druhým k účasti na přednášce (hlídání dětí, dovoz
seniorů). Dále pozvěte své sousedy a známé – osobní předání programu misií,
který bude k dispozici od 28. 2. v kostele. Přineste prosím kontaktní údaje na
nemocné z vašeho okolí, kteří mají zájem o návštěvu misionářů či řádových sester.
Ať tedy naše společná příprava a horlivé zapojení se do misií nás přivádí
blíž k prameni Pravdy.
Na čas misií se těší otcové misionáři a otec Josef

Modlitba za misie a obnovu farnosti
Svatý Vincenci de Paul,
apoštole a svědku lásky Kristovy
mezi chudými,
pomoz nám milovat Boha
s nasazením našich rukou
a v potu našich tváří.
Pomoz nám odevzdat se
do jeho prozřetelnosti
a poznávat jeho působení
ve všech událostech našeho života.
Buď nám pomocí
v naší touze poznávat
a plnit Boží vůli.
.

Vychovej v nás
srdce soucitné a vnímavé
k bídě a utrpení druhých,
zvláště nejbídnějších tohoto světa.
Provázej nás
při naší službě lidem
a oroduj
u Syna Božího,
abychom se stali
v naší práci,
v naší rodině,
v naší farnosti,
v našich společenstvích
nadšenými hlasateli jeho Evangelia lásky.
Congregacio Missionis

POSTNÍ ALMUŽNA 2010
Postní almužna je akce, kterou letos podruhé zajišťuje v našem
děkanátu Charita Šternberk. Akce začíná na Popeleční středu 17. 2. 2010 a
končí Květnou nedělí 28. 3. 2010.
Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si
připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období
mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě
samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. „Půst je duší modlitby a
milosrdenství je životem postu“, připomíná Svatý otec ve svém poselství k letošní postní
době a pokračuje: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce
nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).
Postní doba je tedy příležitostí vrátit se k původní postní praxi, která nám pomáhá potlačit
vlastní egoizmus a otevřít své srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou
dovolujeme, aby Kristus přicházel sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru –
hlad a žízeň po Bohu. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že
pomáháme druhým. V takto prožívané postní době je skrytý hluboký sociální rozměr naší
křesťanské víry.
Jak se lze připojit k Postní almužně a jejímu poselství? Je to zcela jednoduché.
V kostele jsou k dispozici papírové kasičky. Jednu si odneseme domů a postavíme na
viditelné místo. Každý večer máme možnost do kasičky vložit finanční obnos podle svého
vlastního uvážení. Finanční prostředky by měly být výrazem našeho postního úsilí.
Případně by to mohli být peníze, které ušetříme, když se zřekneme něčeho, co
nepotřebujeme (alkohol, cigarety, internet, luxus, sladkosti atd.). Děti mohou vkládat do
kasičky i prosby za nemocné a trpící. Postní almužna se tak může stát příležitostí pro
formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny.
Na co jsou určeny peníze z Postní almužny a kdo je rozděluje? Výtěžek je možné
nasměrovat na konkrétní akci zaškrtnutím políčka na dně krabičky. Pokud není dán
konkrétní účel, rozdělí finanční prostředky Charita.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili charitního plesu a tak podpořili náš projekt Adopce na
dálku. Z takto získaných peněz jsme uhradili další rok studia našim adoptivním dětem.
Ing. Ludmila Zavadilová

CHARITA OZNAMUJE:

K 30. 4. 2010 paní Jana Baciak ukončí svou činnost v našem
Mateřském centru. Děkujeme za práci, kterou pro naši organizaci
vykonala a přejeme mnoho úspěchů v její podnikatelské činnosti,
které se chce nyní plně věnovat.
Na uvolněné místo animátorky Mateřského centra hledáme pracovnici s dobrými
komunikačními a organizačními schopnostmi. Požadujeme středoškolské vzdělání a
znalost práce na počítači. Pracovní doba 20 hodin týdně. Datum nástupu 1. 5. 2010. Bližší
informace na tel. čísle 736 750 222.
Hledáme mladou maminku, která má chuť zkusit vést aerobik pro děti – 1x týdně
v odpoledních hodinách. Bližší informace na tel. čísle 736 750 222.

