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SLOVO OTCE VÍTĚZSLAVA

 Milí farníci,
 Proč na dovolenou? Proč prázdniny? 
Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, 
když přijedeme unavení, s žaludečními 
nebo jinými zdravotními problémy. 
Neměli bychom raději přijmout filosofii 
mého tatínka: „Já si nejvíc odpočnu 
doma na lavce  :-)“?
 K prožití času dovolené a prázdnin 
nás vybízí sám Hospodin hned v úvo-
du Písma svatého, kde čteme, že sedmý 
den stvoření odpočíval... A Kristus 
často odcházel na osamělá místa, aby 
si odpočinul. I papežové mají své místo 
odpočinku. V dnešní době je velkým umě-
ním odpočívat tak, abychom načerpali 
do dalších dnů našeho života.
 Odpočinutí znamená zastavit se ve 
světě výkonu, pohybu, činnosti a zážitků. 
Zastavit se způsobem, který mi je vlastní, 
ne tím, do kterého mě nutí společenská 
norma.
 Zastavit se neznamená najít místo, 
ale najít stav duše...
 Odpočinutí neznamená dát si dovo-
lenou od setkání s Bohem v modlitbě, 
bohoslužbě nebo četbě Písma svatého. Za 
hranicemi farnosti a tam, kde mě lidi 
neznají, to nevadí... 
 Odpočinutí znamená mít čas na 

„malé“ skutečnosti. Ucítit vůni posečené 
trávy, podívat se na galérii barev  za-

padající slunce, vyslechnout si koncert 
žab u rybníka, projít se loukou v ranní 
wellnesrose, vypnout mobil, televizi, 
počítač a popovídat si na konferenci s 
dětmi, manželkou či manželem, znovu 
vychutnat krásu života bez kritiky a 
politikaření... Dovolme si o dovolené 
tyto „malé“ skutečnosti, které nám vra-
cejí radost z života. A radost je plodem 
Ducha svatého :-)
 Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z 
nádherné podívané i bez fotografování, 
neboť jim se krása stvoření zapíše do 
srdce.
 Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat 
v tichu, aniž by neustále hledali signál, 
neboť se snadněji naladí na tichý Boží 
hlas.
 Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní 
zácpě neztrácejí trpělivost a úsměv, ne-
boť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou 
o nic menší než zásluhy těch, kteří 
urovnávají válečné konflikty.
 Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je 
nikdo nezná, chovají podle svého svědo-
mí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je 
odmění....
 Požehnaný čas prázdnin a dovole-
ných přeje

o.Vítězslav, farář z Ostravy-Zábřehu, 
který se těší na dovolenou :-)
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ristina byla dcerou pohan-
ských rodičů z Bolseny, 
severně od Říma, v Itálii. 
Její otec byl snad soudce 
Urban. Ke křesťanské víře 
ji dovedla její služebná, 

křesťanka. Ta jí odpovídala na otázky, 
které jí Kristina kladla, když se setkávala 
s trpělivostí křesťanů, kteří byli týráni 
pro svou víru. Z Kristiny se stala křesťan-
ka a ve své horlivosti pomáhat chudým 
a nemocným z lásky ke Kristu rozbíjela 

a prodávala části model (z drahých kovů) 
a utržené peníze věnovala potřebným. 
Když se o její víře a skutcích dověděl její 
otec, dal ji krutě mučit. Kristina snášela 
kruté mučení bez hlesu. Její tělo se vždy 
po mučení jako zázrakem uzdravilo 
a bylo bez známek poranění. Toho se 
její otec polekal a nechal ji uvázat k če-
dičové desce a utopit v jezeře. Opět jako 
zázrakem kámen s jejím tělem neklesl 
ke dnu, ale plaval na hladině. Otec ji 
nakonec dal popravit šípy. Mělo se tak 
stát kolem roku 304.
 Její ostatky jsou uloženy v kostele sv. 
Kristiny v Bolseně. Oltář je tvořen čedi-
čovou deskou, na které měla být utopena 
v jezeře. Na desce jsou prý otisky jejich 
chodidel.
 Oltář v tomto bolsenském kostele se 
v roce 1263 stal dějištěm zázraku, který 
dal podnět k ustanovení svátku Božího 
Těla.
 Kristina z Bolseny bývá znázorňována 
jako mladé děvče, většinou se známkami 
mučednictví (koruna, palma, ohniště, 
mlýnský kámen, plamen, šíp, nůž, hák, 
rošt a had).
 Je patronkou Bolseny a Palerma, mly-
nářů, lodníků, námořníků a lučištníků.
Její památku si připomínáme 24. čer-
vence.

MS

Kristina z Bolseny
svatá

2 4 .  č e r v e n c e 

 V sobotu 31. května jsme prožili v naší 
farnosti poutní slavnost Navštívení Panny 
Marie, jíž je zasvěcen farní kostel. Jelikož 
letos připadl tento mariánský svátek na 
sobotu, rozhodli jsme se porušit pravidlo 
nedělní pouti a uskutečnili ji přesně 
podle data v sobotu. 
 Slavnostní mši svaté v 9:00 předsedal 
o. Vítězslav za přítomnosti obou kaplanů 
a také mnoha ministrantů a věřících, 
z nichž mnozí „připutovali“ z kostela Du-
cha svatého. Jak zmínil o. Vítězslav v pro-
mluvě, navštívení Marie u Alžběty nebylo 
žádnou velkou slavností, ale daleko více 
prostou návštěvou a především službou. 
Projevuje se zde Mariina touha sloužit 
potřebnějším, než je ona sama, byť nese 
pod srdcem Krista. V Marii přichází Ježíš 
sloužit lidem a z této nenápadné návštěvy 
se stává něco velkého, co přerůstá naše 
lidské chápání.
 Dopolední mše svatá byla jistě liturgic-
kým vrcholem dne, který ale ještě zdale-
ka nekončil. Odpoledne ve 14:30 jsme 
se opět sešli ve farním kostele, tentokrát 
k poslední Májové pobožnosti, po níž 
následoval farní den na zahradě u Ses-
ter Dcer Božské Lásky. Bylo připraveno 
bohaté občerstvení, o které se postaral 
personál Hotelu Zámek v čele s jeho ře-
ditelem panem Koudelkou, jimž za tuto 
péči děkujeme. Byla možnost společně 
posedět, povyprávět si, možná i poznat 
nové lidi a prohloubit vzájemné vztahy, 
což je jistě také jedním z mnoha úkolů 
farního společenství. 

 Zcela na závěr slavnostního dne byla 
ještě slavena pravidelná mše svatá v 18:00 
v latinském jazyce, které předsedal 
o. Jakub.

o. Václav
Farní pouť

 8.května se konala již tradiční motor-
kářská pouť. Od rána se sjížděly motorky 
z celého regionu a nakonec nás bylo re-

kordních 110, k tomu přispělo i příznivé 
počasí. Mši svatou již tradičně doprováze-
la naše schola a před oltářem byla krásná 

dekorace z motorkářské pneumatiky. Po 
promluvě si mohli lidé zapálit svíci za ze-
mřelé na cestách. Mše svaté se zúčastnil 
i velký počet vozíčkářů-klientů z domova 

Motorkářská pouť



4 5

Po stopách
Jana Pavla II.

 Dne 20. května odjíždí plně obsazený 
autobus jak nás mladých, tak i starších 
věřících z naší farnosti. Zájem byl tak 
veliký, že musel jet o. Jakub autem. Pak už 
jsme všichni natěšeně vyjížděli z Ostravy 
směr Wadowice.
 Po příjezdu do rodiště Jana Pavla II. 
jsme slavili mši svatou v katedrále. Byli 
jsme překvapení, kolik věřících a ná-
vštěvníků katedrálu během naší mše 
svaté navštívilo. Na mši se ale bohužel 
nedostavil o. Jakub, jelikož někde cestou 
zabloudil :-).
 Po mši svaté jsme měli rozchod na 
probádání města, obchůzky obchodů se 
suvenýry a posezení v cukrárně. Všichni 
jsme chtěli ochutnat oblíbenou pochout-
ku svatého otce „kremrole“. Následoval 
oběd v nádherné venkovní restauraci, ze 
které se nám nechtělo odejít.
 Dalším bodem našeho výletu byla 
návštěva Kalwarie Zebrzydowské, nejob-
líbenějšího místa sv. otce. Bylo to také 
poslední místo, na kterém byl, když 
odjížděl z Polska do Říma.
 Měli jsme možnost účastnit se prohlíd-
ky kláštera, do kterého bychom se jinak 
ani nedostali, byli jsme v pokojích J.P. II., 
ve kterých přebýval, když byl na Kalwarii. 
Pak jsme měli možnost slavit Májovou 
pobožnost. Během návštěvy Kalwarie 
jsme měli velké štěstí, že jsme se potkali 
s biskupem z Afriky (viz foto).
  Tím končil náš výletní den po stopách 
J.P. II. Všichni jsme se vraceli sice una-
veni, ale zato duchovně naplněni a plní 
nádherných zážitků, počasí se vydařilo, 
všichni jsme se ve zdraví vrátili. Co víc si 

přát, snad jen vrátit se ještě jednou na 
toto nádherné poutní místo.

Veronika

1. svaté přijímání
 Každoroční slavnost prvního svatého 
přijímání už tak nějak automaticky patří 
ke koloritu farnosti. Drtivá většina vás, 
farníků, vnímá tuto slavnost v nedělní 
den, kdy se náš kostel zaplní spoustou 
lidí, jež moc neznáme, a dětmi, které 
jsou svatebně vyšňořené. Ale dovolím si 
dnešní ohlédnutí za touto milou slavností 
učinit z opačné strany – ze strany kněze, 
který se zapojil do přípravy dětí.
 Mohu vám říci, že to není žádná pro-
cházka růžovou zahradou, tedy aspoň 
ne pro mě. Ale pod vedením tety Fany 
jsme s o. Vítězslavem vypluli na moře 
přípravy 16 dětí a jejich rodičů. Z celko-
vého počtu 10 setkání, při nichž se (ne-
jen) děti zážitkovou formou katecheze 
seznamovaly s důležitými tématy života 
křesťana (modlitba, hřích, odpuštění, 
eucharistie), bych vypíchl tři body, které 
mě oslovily.
 O 3. neděli postní se všechny děti 
představily farnosti. Defilé dětí nebylo 

z toho důvodu, abyste si je prohlédli, 
ale aby byl navázán kontakt, hlavně ten 
duchovní. A k tomu posloužily fotografie 
dětí s modlitbou za ně a jejich rodiny. 
Vznikl tak nádherný modlitební most 
mezi farníky a rodinami dětí a musím 
říci, že bylo krásné slyšet dotazy modlí-
cích se, jak to těm jejich svěřencům jde 
a že na ně opravdu pamatují. Veliké díky 
vám všem, kteří jste se za děti a jejich 
rodiny modlili!
 6. dubna děti poprvé přistoupily 
ke svátosti smíření. I když jich drtivá 
většina po doporučení tety Fany smě-
řovala k o. Vítězslavovi, našli se někteří 
odvážlivci, kteří se rozhodli setkat se 
s Milosrdným Ježíšem skrze mě. Nesmě-
lé krůčky prozrazovaly mírné obavy a na 
mou otázku, zda má strach, dítko vždy 
přikývlo. V té chvíli jsem si říkal, že jsme 
na tom stejně, že i já mám obavy, pro-
tože jsem kněz-začátečník a nikdy jsem 
nezpovídal děti při první svaté zpovědi. 
Ale bylo krásné, jak děti vyznávaly své 
viny a prohřešky, a přitom se jim projas-
ňovala tvář pokojem, radostí a pocitem 
odpuštění. Proběhla velká proměna, kdy 
z počátečního strachu vytryskla velká 
radost.
 Věřím, že slavnostní nedělní mše svatá 
s křtem a svatým přijímáním bylo pro 
děti, rodiče a zřejmě i farnost nádhernou 
oslavou, ale pro mne byla mnohem krás-
nější, jak děti v pondělí přišly do kostela, 
a při májové pobožnosti v klidu poděko-
valy modlitbou a bílou růží skrze Pannu 
Marii Bohu za tak krásný dar, jakým je 
přítomnost Ježíše v Eucharistii.
 Děkuji Bohu za tyto děti a stále pro-
sím, aby nezapomněly nejen na ten den, 
kdy poprvé přijaly Krista, ale aby na 
Krista nezapomněly po celý svůj život.

o. Jakub

Zlaté slunce. Po mši svaté jsme požeh-
nali motorkářům do nové sezony a ve 
12.00 za vyzvánění zvonů a v doprovodu 
policie jsme vyrazili na „spanilou jízdu“, 
tentokrát do Vratimova, kde se nachází 
Roubenka-malebná restaurace, která se 
stala cílem naší cesty.

 Kdo chtěl, mohl s námi ještě prožít 
večerní koncert Szidi Tobiasz. Koncert 
byl úžasný a jsme rádi za až přátelský 
vztah této umělkyně k naší farnosti. 
 Připomněl bych jednu myšlenku 
z promluvy, kterou jsem si připravil pro 
poutníky: „ V duchovním životě nejde 
o to dostat se dál, ale dostat se blíž, blíž 
Bohu...“ 
 Kéž dny dovolených a prázdnin na-
plníme touto myšlenkou: není důležité 
se dostat co nejdále, ale být blíž Bohu 
a lidem.

o.Vítězslav
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 Kvapem se nám blíží letní prázdni-
ny, doba dovolených. Většina z nás už 
má dovolenou naplánovanou, u jiných 
přípravy vrcholí. Pro tuto příležitost 
nabízím pár tipů, které by se vám mohly 
hodit. Pokud pojedete do míst, která 
jste ještě nenavštívili, zkuste se podívat 
na webové stránky https://www.google.
cz/maps. Jsou na nich k dispozici sa-
telitní mapy. Pomocí žlutého panáčka 
v pravém dolním rohu si můžete projet 
trasu, kterou jste si naplánovali místo 
vedle místa i s dopravními značkami, 
které se na dané trase vyskytují. Stačí 
ho umístit na začátek naplánované trasy. 
Zjistíte např., kde můžete parkovat, jak 
daleko dojedete autem a kam už vás 
značky nepustí, jak vypadá místo vašeho 
pobytu apod. 
 Na stránce https://www.kliste.cz/cz/
vse-o-klistatech/clanek/mapy-vyskytu-
-infikovanych-klistat-v-cr se nachází in-
formace o výskytu infikovaných klíšťat 
na našem území a na stránce http://
www.prvnipomoc.cz/ je seznam veške-
rých pohotovostí dospělých, dětských, 
zubních a lékáren na území našeho 
státu.
 Pokud budete o prázdninách trávit 
svůj volný čas v Ostravě, mohou se 
vám hodit následující tipy. Poznávání 
Ostravska pomocí zašifrovaných míst 
nabízí zajímavá hra - Hledání magic-
kého talismanu barona Rothschilda. 
K této hře je zapotřebí mobilní telefon 
s operačním systémem Android nebo 
iOS (iPad,iPhone). Bližší informace 
naleznete na stránce https://kodsalo-

mon.ostrava.cz/. Slezskoostravský hrad 
nabízí letní soutěž – Víte, kde spí v létě 
čerti. Úkolem dětí je, najít všechny 
čertí pelechy a zjistit, s kým se kama-
rádí. Dále zde také pořádají mimo jiné 
rockový festival či strašidelnou noc na 
hradě. Veškeré informace naleznete 
na stránce http://www.cerna-louka.cz/
slezskoostravskyhrad/akce/. Velmi ob-
líbené jsou divadelní Shakespearovské 
slavnosti. Program festivalu naleznete 
na http://www.shakespearova.cz/cz/
shakespeare-festival/program-festivalu-
2014. Také Černá louka se nenechala 
v nabídce prázdninových aktivit za-
hanbit. Připravila např.: výstavu ame-
rických veteránů, výprodej armádního 
zboží, prodej outdoorového vybavení, 
chovatelské a pěstitelské burzy, výstavu 
koček aj. Veškeré informace hledejte 
na webové stránce http://www.cerna-
-louka.cz/vystavistecernalouka/akce/. 
Ve světě Miniuni můžete zažít Den 
plný her. Stránka http://www.cerna-
-louka.cz/miniunisvetminiatur/akce/ 
poskytne patřičné informace. Kdo ještě 
nezná komentované večerní prohlídky 
v ostravské zoologické zahradě, může 
do ZOO přijít každou sobotu po zaví-
rací době a zažít nevšední podívanou. 
Uvidíte, co se děje poté, kdy poslední 
návštěvník opustí zoologickou zahradu, 
jak se chovají zvířata po setmění apod. 
 V neposlední řadě zde máme Klub 
Ámos sídlící na Černé louce. Ten na-
bízí rodinám s dětmi velmi zajímavé 
interaktivní výstavy. Instalovali ve svých 
prostorách výstavy na tato témata: Bib-
le očima světa – svět očima Bible, Dny 
hlavolamů, Svět našimi smysly, Mosam-
bik – postavme mosty v našich srdcích, 
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat.

Lydie Štulová

 Nedávno mě velmi pobavil rozhovor 
s čerstvými rodiči nad kočárkem s je-
jich malým pokladem. Zatímco tatínek 
s patřičným výrazem otcovské hrdosti se 
mi snažil namluvit, že jeho synáček už 
málem říká slovo „ahoj“ a sugestivně mi 
to předváděl, maminka – povoláním ma-
gistra v lékárně – mě rozesmála ukázkou, 
jak děťátko zbožňuje slova, ve kterých 
drnčí „rrr“, např. cyklopentanoperhydrofe-
nantrenový skelet. Podotýkám, že všechna 
patřila do kategorie slušných, ale nám 
nezasvěceným zcela nesrozumitelných 
chemických výrazů.
 Korunu tomu nasadila babička toho 
malého, pracující na toxikologickém 
oddělení soudního lékařství. Tato velmi 
kultivovaná dáma se vytasila s chemickou 
„pohádkou“ vnoučkovi na dobrou noc, 
která ho prý dočista okouzluje. Přesné 
znění jsem si schválně nechala nadik-
tovat písmenko po písmenku, protože 
s něčím takovým jsem se ještě nesetkala 

:-). Tak tady je: Jedenáctnordeltadevět-
tetrahydrokanabinolová kyselina, která je 
metabolitem deltadevěttetrahydrokanabinolu, 
tento je psychoaktivní složkou drog připravo-
vaných z konopí. Babička s vážnou tváří 
a zodpovědností poctivě při každém „r“ 
zadrnčela a vyvalovala oči tak, jak prý 
to má Ondrášek rád. Chlapeček vždy 
reaguje nadšeným broukáním a hýká-
ním typu : „Uaaha, hyááo...“ apod. a je 
z toho úplně v tranzu, jako by chtěl něco 
tak nádherného taky vyslovit. A tak zlatá 
babička má v zásobě ještě přídavek pro 
velký úspěch: Tyto látky se prokazují plyno-
vou chromatografií s hmotnostním detektorem 
po derivatizaci s vhodným derivatizačním 
činidlem.
 Úžasné! Před „chrrromatogrrrafií“ 
se můžou jít vycpat všechny Červené 
Karkulky a polámaní mravenečkové!
 Na této rodince mě fascinovaly dvě 
věci. Jednak zaujetí mladých rodičů, 
s jakým ohněm a nadšením se o svém dě-
ťátku sdíleli, a jednak vskutku originální 
zaujetí miminka nad těmi podivnostmi 
s „rrr“.
 Moc jsem chtěla o chemické pohádce 
psát a dlouho jsem nemohla přijít na du-
chovní přesah, který by mě opravňoval 
nacpat to do zbožného časopisu farnos-
ti...ale už to mám!!! 
 Nebylo by krásné, kdybychom se my 
křesťané dokázali rozvášnit jak malý On-
dra nad chemií, když slyšíme jméno Boží? 
Když ho slyšíme brát nadarmo, tak se roz-
vášnit lítostí nad urážkou a hned Pánu 
říct: „Ježíši, mám Tě ráda!“ A když ho 
slyšíme s vážností, tak se rozpálit láskou 
a zaujetím... A nemusí tam drnčet „rrr“. 
I když Nejsvětější Trojice, Ježíš Kristus, 
Eucharistie... rozehřeje nás vděčností ne 
kvůli „R“?

Teta Fany

Chemická pohádka
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 Svátost křesťanské dospělost i je 
svátostí radosti, ale i zodpovědnosti 
za dar víry. V naší farnosti bychom se 
začali na tuto svátost připravovat od 
října tohoto roku.
 Zájemci o tuto svátost si mohou vzít 
v sakristii přihlášku a vyplněnou ji 
zpět do sakristie odevzdat. Biřmování 
bychom chtěli prožít příští rok kolem 
Slavnosti Seslání Ducha svatého. 

Duchu svatý, 
Ty mne zahrnuješ svou láskou.

Prosím Tě dej,
ať Tě svým rozumem

poznávám.
Otvírej mé srdce, abych Tě stále 

více miloval,
abych každý okamžik, který je 

Tvým darem,
prožíval s Tebou.

Amen.

o. Vítězslav

Dej mi, Pane, touhu a sílu
rozhodovat se pro to,

co vede k cíli

Všemohoucí, věčný Bože,
stvořils mě
i mé bratry a sestry,
abychom tě chválili,
abychom tě milovali,
abychom ti vzdávali úctu
a sloužili ti
ke spáse své duše.

Všechny věci na zemi
jsou stvořeny pro nás lidi,
aby nám pomáhaly
k dosažení cíle,
pro který jsme byli stvořeni.

Dej mi, ať jasně poznávám
a volím to,
co mě vede k tobě,
ať odmítám to, 
co mě od tebe odděluje.

Dej mi svého Ducha svatého,
ať si přeji a volím jedině to,
co mi více napomáhá k cíli,
pro který jsem stvořen.

Amen.
podle sv. Ignáce z Loyoly

PRO DĚTI:
Selucký Oldřich: Strážce ohně
Karmelitánské nakladatelství
 Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra 
se odehrává na pozadí válečných střetů 
Velkomoravské a Východofranské říše. 
Na pozvání knížete Rastislava přicházejí 
solunští bratři Konstantin a Metoděj na 
Velkou Moravu, aby tu založili školu. 
A právě do této školy se dostává za dra-
matických okolností chlapec Vojmír. 
Prožívá zde své lidské i duchovní zrání, 
poznává nové přátele, ale rovněž své 
schopnosti i slabosti. 

PRO DOSPÍVAJÍCÍ:
Benjamin Boisson: V krvi je život
Karmelitánské nakladatelství
 Kniha je svědectvím o neobvyklé cestě 
autora, vedoucí od zázračného uzdravení 
z leukémie až k povolání ke kněžství. 
Rychle si čtenáře získá svou přímoča-
rostí, zemitostí i smyslem pro humor. 
Vážná nemoc u něj propuká v pouhých 
dvanácti letech. Tehdy si začne Benjamin 
zapisovat do deníku své smíšené pocity, 
bystré postřehy o rodině, spolužácích, 

učitelích, ale rovněž o svých životních 
plánech, které se ocitají v troskách. Celý 
život teď nahlíží v jiném světle. Pozdější 
klikatá cesta hledání povolání vede od 
běžných lásek přes službu doma, ve škole 
a farnosti až k rozpoznání Božího hlasu 
a nalezení duchovního domova v Komu-
nitě Blahoslavenství. Benjamin přijímá 
kněžské svěcení symbolicky ve třiatřiceti 
letech, tedy ve věku, kdy Kristus prolil 
svou krev, aby všem lidem získal spásu 
a uzdravení.

PRO MANŽELE:
Elias Vella: Výstup na horu manželství
Karmelitánské nakladatelství
 Kniha, která vznikla na základě před-
nášek autora, nabízí čtenářům podněty 
pro zdravější manželský život. Ten stojí 
na pilířích lásky, úcty, věrnosti a ochoty 
v manželském vztahu sloužit jeden dru-
hému. Autor se věnuje nejen ideálu křes-
ťanského manželství, ale i problémům, 
s nimiž se nejčastěji manželé potýkají. 
Nabízí povzbuzení a nasměrování, při-
čemž vychází z bohaté pastorační praxe 
a z bezpočtu osobních setkání. 

PRO DOSPĚLÉ:
William Paul Young: Křižovatky
Knižní klub
 Anthony Spencer je sebestředný 
bezcitný boháč, pyšný na své „úspěchy“ 
v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, 
kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úra-
zu hlavy se octne v kómatu na JIP. Jeho 
tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, 
jeho mysl se však probouzí v krajině, 
která zrcadlí Tonyho dosavadní život 
– zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na 
toho, který se rozhodl Tonyho nikdy ne-
opustit a pomoci mu nalézt sílu, způsob 
a především důvody, proč se změnit…

TYPY NA PRÁZDNINY:

Svátos t
b i ř m o v á n í
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• 26.6. v 19.00 Nábožko pro dospělé, 
farní kostel

• 1.7. Prašivá, diecézní setkání dětí 
s otcem biskupem 

• 2. 7. Svatý Hostýn – tradiční farní 
pouť, mše sv. v 11.00, křížová cesta ve 
14.30

• od 20.7. do 27.7 Farní dovolená ve 
Štěkni.

• 9. 8. 2014 bude zájezd do Zlatých Hor 
na Maria Hilf. Předpokládaný odjezd 
autobusu v 7:30. Bližší informace v sa-
kristii.

• 15.8. Pouť Nanebevzetí Panny Marie 
v kapli ve Výškovicích  Mše svatá v 8.30 
a v 18.00 (doprovází Soli Deo – barok-
ní soubor)

• 24.8. Pouť na Huslově Mše svatá 
v 15.00

• PRÁZDNINOVÝ REŽIM:
 Kancelář JEN pondělí od 16.00 do 

17.55, mše svaté ve čtvrtky v kapli ve 
Výškovicích o prázdninách NEBU-
DOU!

• VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
 Náboženství se vyučuje 1.-9. třída, na 

každý rok je potřeba se znovu přihlásit. 
Přihlášky najdete od poloviny srpna 
vzadu v kostele a vyplněné odevzdejte 
do konce prázdnin v sakristii. Schůzky 
pro rodiče kvůli potřebným infor-
macím budou 8. 9. po mši sv. v 18:45 
v past. centru v kostele Sv. Ducha 
a 9. 9. po mši sv. v 18:45 ve farním sál-
ku ve farním kostele (kam děti budou 
chodit, tam přijďte). K 1. sv. přijímání 
se připravuje ve 3. třídě.

Červnové číslo Ain Karim nevyšlo 
z technických důvodů. Tímto se všem 
omlouváme.

Redakce Ain Karim

PRAŠIVÁ 2014
diecézní setkání dětí

s otcem biskupem
úterý 1. července 2014

Program:
10.00 Zahájení, areál Kamenité
10.30 Mše svatá
11.30 Výstup ke kostelíku sv. Antonína 
  na hoře Prašivá
13.00 Společný program
15.30 Závěrečné požehnání

Aktuální informace o setkání a o po-
travinové sbírce najdete na:

kpc.doo.cz

Krásné prázdniny
přeje všem

redakce Ain Karim


