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Slovo otce václava

Milí farníci,

	 toto	 číslo	 farního	 časopisu	 se	
vám	dostává	 do	 rukou	 právě	 v	 čase,	
který	 je	 pro	 každého	 křesťana	
klíčový.	 Prožíváme	 Slavnost	
Zmrtvýchvstání	Páně,	jsme	uprostřed	
velmi	 intenzivních	 dní,	 které	
znamenají	 jádro	 poselství	 o	 Kristu,	
jehož	 spasitelské	 poslání	 od	 Otce	
se	 naplňuje	 skrze	 jeho	 utrpení,	 smrt	
a	zmrtvýchvstání.	
	 Myslím,	 že	 v	 této	 souvislosti	
se	 každému	 z	 nás	 vybaví	 verš	
z	 Matoušova	 evangelia:	 „Kámen,	
který	stavitelé	odvrhli,	stal	se	kvádrem	
nárožním.	 Učinil	 to	 Pán	 a	 v	 našich	
očích	je	to	podivuhodné“	(Mt	21,42).	
Spása	 znamená	 záchrana.	 Co	 ale	
s	 těmi,	 kdo	 se	 zachránit	 nechtějí,	
kdo	 odmítají	 Boží	 spásu,	 nebo	
si	 ji	 vykládají	 „po	 svém“?	 Ježíš	
nám	 ukazuje	 během	 celého	 svého	
veřejného	 působení,	 že	 přišel,	 aby	
konal	 vůli	 Nebeského	 Otce,	 a	 toto	
se	 nejvíce	 naplňuje	 právě	 skrze	
velikonoční	události.	Vůle	Nebeského	
Otce	 je	 mnohem	 důležitější	 než	
mínění	druhých,	poslání	od	Boha	 je	
mnohem	více	než	představy,	které	o		
Mesiáši	mají	ti,	kdo	za	ním	přicházejí.	
Ježíš	 je	 „zásluhou“	 lidí	 odsouzen,	

„zásluhou“ lidí trpí a umírá, trpí pro 
nás a umírá za nás, protože jsme to 
my, kdo ho buď odmítáme zcela, 
nebo snažíme přizpůsobit našim 
představám, vlastně zmanipulovat 
pro sebe. Přesto všechno je to zase 
znovu on, a jedině on, kdo vítězí 
a zjevuje Boží vůli se světem, protože 
proto na svět přišel. 
 Jádrem Velikonoc je tedy 
skutečnost, že Bůh nikdy 
nezavrhuje člověka, i když člověk 
neustále zavrhuje Boha. Kristus 
zmrtvýchvstalý, vítěz nad smrtí, je 
tím, kdo se vrací do světa, který ho 
zavrhl. Bůh se vrací do světa, který 
ho z nějakého nevysvětlitelného 
důvodu nechce. Přichází, protože 
se chce prolomit do našich stále 
ještě tvrdých srdcí, aby je přetvořil 
ke své podobě, pomohl nám znovu 
nalézt ztracené lidství, které můžeme 
naplnit pouze v Bohu. 
 O Velikonocích tedy vlastně 
slavíme vrchol Boží trpělivosti 
s člověkem. Kéž nás to nejen 
krátkodobě zasáhne, ale především 
dlouhodobě formuje.

o. Václav
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arodila se r. 1218 v Mons-
agrati, nedaleko města 
Lucca v Itálii. Rodiče byli 
chudí vesničané živící se 
zemědělstvím. Její starší 
sestra Markéta vstoupila 

do cisterciáckého řádu. Po smrti otce se 
matka s dcerou ocitly v tíživém postavení. 
V roce 1230, kdy bylo Zitě 12 let, se pro 
ni ve městě Lucca naskytla možnost slou-
žit v bohaté rodině Pagana Fatinelliho 
obchodujícího s vlnou a hedvábím, a tak 
ji tam maminka dovedla. I když měla 
v nové rodině hodně práce, každý den 
začínala modlitbou, na kterou si vždy 
přivstala. Také každé ráno chodila na 
mši svatou do blízkého kostela. K Ježíši 
i během dne vysílala střelné modlitby 
a úkony lásky. Protože pracovala s láskou 
a radostí a snažila se o co nejlepší vztah 
k dalším služkám, žila s nimi v přátelství. 
Zpočátku to neměla snadné. Paní bývala 

panovačná, pán zase prchlivý a tvrdý. 
A děti domu ji škádlívaly. I když musela 
snášet příkoří, vše přecházela mlčením 
a nikdy svůj postoj nezměnila. Pokud se 
vyskytly ústrky a obviňování, snášela je 
Zita s odevzdaností do vůle Boží a při-
jímala je jako zkoušky. Jedním z dalších 
pravidel Zity prý bylo, že „služebná není 
zbožná, není-li pracovitá“. Počáteční 
křivdy i podezírání panstva po čase ustalo. 
Paní říkala manželovi, že když má Zita vše 
v pořádku, ať si běhá do kostela, lépe než 
za radovánkami jako jiné. Zita přes svoji 
chudobu byla mimořádně štědrá a v lásce 
k chudým vynalézavá. Schovávala prý pro 
ně polovinu svého jídla a vyřazené ob-
nošené šatstvo pečlivě čistila, spravovala 
a pak rozdávala nejchudším. Zita byla 
laskavá a vlídná. Po různých zkouškách 
jí všichni projevovali úctu a panstvo ji 
později udělalo představenou ostatního 
služebnictva. Až do své smrti v 60letech 
žila v domě svých pánů jako pokorná 
a věrná služebná, které si stále více vážili. 
Vzápětí po její smrti začal veřejný kult, 
k němuž se přidružily zázraky. Místní 
kult schválil po čtyřech letech z vlastní 
autority biskup Luccy. S očekávaným 
blahořečením se v roce 1652 uskutečnila 
její exhumace a její tělo bylo shledáno 
neporušené. Papež Inocenc XII. ji pro-
hlásil blahoslavenou 5. 9. 1696 a Pius XII. 
ji vyhlásil patronkou sloužících.
 Je patronkou domácích zaměstnanců, 
hospodyní a poslíčků; je považována i za 
pomocnici při hledání ztracených věcí. 
Je zobrazována se svazkem klíčů, někdy 
má tři bochníky chleba nebo květiny, 
které se mění v chléb, nebo modlitební 
knížku.
 Její památku si připomínáme 27. 
dubna.

MS

Zita
2 7.  d u b n aá á

svatá
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Biscup 2015

Cesta

První putovní

křížová cesta

 Určitě jste už něco slyšeli o diecézním 
setkání mládeže s otcem biskupem, ne-
bo-li o Biscupu . Toto setkání probíhá 
každoročně víkend před květnou neděli. 
Na Biscup jsem jela poprvé a už teď doká-
žu říct, že ne naposled. Setkání začínalo 
na základní škole v Místku, kde jsme také 
strávili noc a následně i druhy den. Večer 
jsme šli všichni na náměstí, kde jsme vy-
tvořili velké srdce, a následně se odebrali 
na večerní modlitbu do kostela sv. Jakuba 
a sv. Jana a Pavla. Zbytek večera každý 
trávil, jak chtěl, buď si zašel do čajovny 
na pokec s přáteli, nebo na adoraci, která 

Proskovice 15:30 hod. - to byl čas a mís-
to, kdy jsme se měli sejít, abychom se 
zúčastnili první křížové cesty obětované 
za mládež ostravského děkanátu. Křížo-
vou cestu jsme naplánovali na Květnou 
neděli, pozvali lidi, rozeslali plakátky 
a už jenom čekali, kdo v neděli dorazí. 

trvala celou noc, stejně jako možnost zajít 
si na zpověď. Druhy den dopoledne byla 
na programu hra, která nám měla ukázat, 
jak se stát šťastným křesťanem ve víře. Se-
tkání bylo zakončeno mší svatou, kterou 
vedl otec biskup. Domu jsem se vracela 
plná nových duchovních zážitků.

Eliška

S animátory jsme byli překvapeni z tak 
hojné účasti.
 Naše křížová cesta začínala v Proskovi-
cích.  A proč právě tam? Jelikož Proskovi-
ce jsou místem, kde není zvýšený provoz 
vozidel a zároveň jimi vede velmi pěkná 
cyklostezka do Krmelína. 
 V čase, kdy odbila třetí hodina od-
polední, jsme vyjížděli s o. Jakubem 
a Kubou Lasákem od našeho kostela sv. 
Ducha. Jakmile jsme přijeli před pro-
skovický kostel sv. Floriána, čekalo na 
nás už pár lidí. Kolem 15:45 hod. začala 
pobožnost křížové cesty. Ze Staré Vsi 
nám o. Kamil zapůjčil kříž, se kterým 
jsme putovali na krmelínský kopec. Pře-
kvapilo mě, že na toto putování se k nám 
připojila rodina kočárkem, i když cesta 
byla poněkud náročnější. Ale tatínek 
se chopil kočárku a všechno v pohodě 
zvládli. Dokonce nás doprovázel i pes.
 Na konci naší cesty jsme se pomodlili 
na přímluvu Sv. otce a po celou dobu 
jsme si vychutnávali krásu místní krajiny. 
Pak jsme celou akci ukončili a šli zpátky 
domů.
 Pokud i ty chceš poznat nové kamará-
dy a být zároveň s Bohem, tak jsi dopředu 
zván další rok.  

Simča K.

 Květná neděle, katechumeni a cesta. 
Cesta, která vedla do Olomouce. Pro nás 
v tento den slavný vjezd do města, které 
bychom v našich srdcích mohli navždy 
nazývat náš Jeruzalém. V Olomouci 
nám však davy lidí naproti nevyšly. Ale 
těšili jsme se ze srdečného přivítání 
sester františkánek. Dnes jsme u cíle.
 My všichni si jdeme svou cestu. 
Možná každý z nás, když jsme tak dnes 
společně v tichosti seděli v klášterní 
kapli, vzpomínal na to, co ho vlastně 
na tuto cestu přivedlo. Možná si 
nevzpomeneme na konkrétní den nebo 
přesný impuls, možná to mnozí ani 
nevíme, kdy naše cesta začala.
 Já za sebe jsem ráda, že to ani není 
povinnost to přesně definovat, a že jsem 
nemusela nikdy vyplnit žádný „vstupní“ 
dotazník. Cestou jsem poznala a stále 
poznávám nové. Nové lidi, slova, věty, 
pocity. Vše se k sobě skládá jako puzzle. 
A já jsem ráda, že ještě nejsem na konci 
té své cesty. 
 Jsem ráda, že konec cesty není 
vidět, mohu tak jít dál. A nejdu sama. 
Mám průvodce, který se ke mně poprvé 
viditelně přidal druhý den cesty po 
Svaté Zemi. Před lety, v ranní poušti, 
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kde bylo jen ticho samoty, slunce, 
modrá obloha a nekonečné kamenné 
hory jsem pomyslela na tátu. A v té samé 
chvíli jsem uviděla běláska. Proletěl 
kolem mě dokola a odletěl někam dál 
do pouště. Vídávám ho během mé 
cesty zase a znova. V létě, v Ostravě, 
na louce v horách, na hřbitově… Už se 
prostě pousměji a pozdravím ho. Je se 
mnou. A i dnes jsem na něho myslela. 
Po pomazání olejem katechumenů 
jsem se zadívala ven z okna klášterní 
kaple. Stromy jsou bez listí, ještě je na 
běláska brzy, pomyslela jsem si. Snad 
jen dvě holubice, které jako „symbol“ 
našeho kostela proletěly několikrát za 
oknem, když jsme všichni v tichu kaple 
stáli a postupně prožívali své setkání na 
cestě víry, připomínaly, že máme občas 
zvednout oči k těm, co mají křídla.
 Po chvíli pár schodů z patra dolů 
a byli jsme v kavárně, kde nás sestry 

františkánky čekaly s kávou. Těšila jsem 
se z pocitu této neděle a objednala si 
kávu s překvapením, tak jak to bylo 
psáno v nápojovém lístku. A během 
chvilky se přede mnou objevilo. Vedle 
hrníčku kávy ležel bělásek. Malý bílý 
motýl na zeleném stéblu trávy. Malá 
papírová záložka do knihy, jakých mají 
sestry jistě několik různých druhů. Ze 
srdce jsem si přála běláska, myslela 
na něho, prosila jsem a dostala jsem. 
V březnu, kdy stromy nemají listy.
 Děkuji za běláska, děkuji 
katechumenům, že jsme na té cestě 
spolu a děkuji, že jdu cestou, která ještě 
nekončí.

Lenka

10. výročí úmrtí 
Jana Pavla II. Kde jsi ty, kříži,

tam
Ježíš svědčí
o Velikonocích

Buď zdráv, Ježíšův kříži!

Kdekoliv člověk naráží na tvou stopu,

tam Kristus vydává svědectví

o svém velikonočním tajemství:

o přechodu ze smrti do života.

Vydává svědectví o lásce,

o vnitřní síle života v lásce,

která přemáhá smrt.

Buď zdráv, Ježíšův kříži,

ať už se tyčíš kdekoliv,

na bitevních polích,

v zajateckých táborech,

na nárožích ulic,

na všech místech lidského utrpení

a smrtelného zápasu.

Na místech, kde lidé pracují,

studují a tvoří.

Na každém místě,

v hrudi každého muže a ženy,

každého děvčete a chlapce,

v srdci každého člověka.

Buď zdráv, Ježíšův kříži.

Amen.

Jan Pavel II.
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POVZBUZENÍ
pro  nemocnéDebata

s místopředsedou
vlády ČR
Pavlem

Bělobrádkem

Nemoc člověku připomíná,
že život není v jeho moci.
 Závažná onemocnění vyvolávají u ne-
mocných momenty krize, opuštěnosti 
a vážné konfrontace s jejich osobní situ-
ací. Nemocnice a zdravotnická zařízení 
celého světa se tak potýkají s utrpením 
mnoha nevyléčitelně nemocných bratří 
a sester, kteří se již ocitli v konečném 
stádiu svého života. Při četbě evangelií 
nás zaujme velký počet nemocných, s ni-
miž se Ježíš při svém působení setkával. 
Vidíme, že Ježíš se k potřebnému člověku 
sklání s pochopením a soucitem. Své 
poslání vyjadřuje slovy: „Lékaře nepo-
třebují zdraví, ale nemocní“ (Mk 2,17). 
Jednotlivá uzdravení pak zjevují Boží 
království a prorokují o čase, v němž „už 
nikdo nebude říkat: ‘Já jsem nemocný“ 
(Iz 33,24). 

Jak vypadá nemoc ve světle Bible? 
 Nemoc je pro člověka výzvou, aby nově 
naslouchal, nově vnímal svou situaci 

i svůj životní příběh. Na skutečnost je třeba 
se podívat novýma očima. Nemoc člověku 
připomíná, že život není v jeho moci, že 
s ním nemůže nakládat, jak ho napadne. 
V nemoci člověk dostává úkol, aby dal svému 
utrpení smysl. Nemoc totiž sama od sebe 
smyslem nedisponuje, spíše sama boří smysl 
a účelnost, jež člověk ve svém životě objevil.

Hrozba odlidštění nemocných
 To, co je dnes z hlediska lidského a du-
chovního na nemoci asi nejzávažnější, je 
její zúžení na pouhé technické zvládnutí 
problému. Technickému řešení nemoci hro-
zí, že zapomene uvažovat o nemocném jako 
o trpící bytosti. Nemocný je ale především 
člověkem, Božím dítětem, a ne jen nějakým 

„nemocným“!

Jak nemocnému pomoci?
 Jediná pomoc, kterou můžeme nabíd-
nout, je být nemocnému nablízku, být s ním 
a sdílet jeho slabost a neschopnost, přijmout 
jeho způsob prožívání dané situace. Ježíš 
sám se ztotožňuje s nemocným: „Byl jsem 
nemocný, a přišli jste za mnou“ (Mt 25,36). 
Ani v církvi tak není možné pohlížet na 
nemocného v čistě asistenční perspektivě, 
ale má být přijímán jako nositel důležitého 
poselství: je třeba mu naslouchat, učit se od 
něj v jeho slabosti.

Spolu s Bohem
 Pro křesťana platí, že „nemůže znát cestu, 
která by se mohla vyhnout bolesti, ale ví 
o cestě, kterou může projít spolu s Bohem. 
Bůh není v temnotách nepřítomný, je skrytý, 
takže když ho následujeme, hledáme ho 
a nacházíme ho nově“.

podle www.pastorace.cz zpracoval o. Václav

 V úterý 10. března 2015 byl pro naši 
farnost zvláštní den, přijel se za námi po-
dívat místopředseda vlády České republi-
ky a předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bě-
lobrádek, Ph.D., MPA. V té době pobýval 
na rehabilitačním pobytu v Sanatoriích 
Klimkovice a udělal si chvíli čas, aby se 
sešel s občany našeho obvodu na krátkou 
debatu. V téměř plném sále Pastoračního 
centra Jana Pavla II. byl připraven odpo-
vídat na jakékoli dotazy. Celou debatu 
moderoval náměstek primátora města 
Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
 Z původní vyčleněné hodinky času 
nakonec více než dvě hodiny odpovídal 
na dotazy, které z publika padaly. Na úvod 
debaty nás krátce seznámil s aktuálním 
dění ve vládě a v KDU-ČSL. Dotazy byly 

z různých oblastí, některé byly úsměvné, 
některé vážné. Probírala se témata dění 
na Ukrajině, zaměstnanosti v našem kraji, 
ale také témata podpory rodiny, možnosti 
sladění pracovního a rodinného života, 
možnosti adopcí. Rovněž jsme se dotkli 
tématu vyrovnaného počtu žen a mužů 
nejen v politice. Co je důležité, tak celá 
debata probíhala velice kultivovaně. Také 
jsme debatovali o KDU-ČSL jako takové. 
Ta v dnešní podobě není jen stranou pro 
křesťany, jak si mnoho lidí myslí. Je stra-
nou, která je založena na křesťanských 
hodnotách, vychází z křesťanských zákla-
dů a principů, ale její cílovou skupinou 
jsou všichni dobří lidé. 
 Chtěl bych na závěr poděkovat našemu 
panu faráři otci Řehulkovi, že poskytl 
pro toto setkání prostory, a také všem, 
kteří se debaty zúčastnili, neboť uká-
zali, že jim není jedno, co s námi bude 
a kdo nás jako voliče zastupuje ve vládě. 
Také bych chtěl touto cestou oslovit lidi 
z naší farnosti, kteří mají zájem ovlivnit 
dění nejen v naší obci. Zejména mladší 
a střední generaci by nemělo být jedno, 
co se bude dít dál. Kritizování, jak se 
říká „u piva“, toho bylo už dost. Teď je 
potřeba přiložit ruku k dílu. Stačí o sobě 
dát vědět třeba na facebooku KDU-ČSL 
Ostrava-Jih, a navážeme spolupráci.

Michal Domašík,
místopředseda

MO KDU-ČSL
Ostrava-Zábřeh
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Louis de Wohl
Nepokojný plamen

Karmelitánské nakladatelství, 2014

 Pár týdnů před Štědrým dnem přišel 
ke mně můj syn a ptal se, co bych si 
přála pod stromeček. Napsala jsem mu 
na lísteček několik knižních titulů a po-
dala mu jej se slovy, ať si z nich vybere. 
Tato kniha je jednou z nich a po jejím 
přečtení musím konstatovat, že nevybral 
špatně.
 Tento biografický román s podtitu-
lem Život svatého Augustina je dílem 
mezinárodně uznávaného katolického 
kněze a spisovatele, který je autorem řady 
historických románů o životě svatých. 
 Autor v této knize podrobně vykres-
luje Augustinovo divoké mládí, které 
prožil jako ctižádostivý, marnotratný 
mladík, a jeho přerod v hluboce nábo-
žensky založeného člověka, který svými 
myšlenkami ovlivnil a stále ovlivňuje 

Pět pusinek
 „Fany, myslíš, že by nějaké babičce 
udělalo radost pochovat si miminko?“ 
Překvapeně jsem se otočila na odvážnou 
mamiku s teprve měsíčním Ondráškem 
v náručí. „Určitě by měly radost, aspoň 
některé ho snad udrží…“ rozhlížela jsem 
se trochu rozpačitě po staroušcích z do-
mova důchodců. Dnes měli „své úterý“ 
a seděli spokojeně v kolečkových křes-
lech kolem stolu s čokoládou, kávičkou 
a nad talířky se sušenkami v Pastoračním 
centru. To už je takový jejich příjemný 
rituál po ranní mši svaté.
 „A nebojíš se?“ ptala jsem se opatrně, 

„nevím, jak moc jsou schopné vnímat.“ 
Ale to už jsme stály jak dvě kmotry nad 
první čipernější babičkou. „Chcete si 
pochovat miminko?“ Babička souhlasně 
zazářila, děťátko popadla a začala mu 
cosi roztomilého žvatlat do ouška. A už 
šel chlapeček z náruče do náruče. Cho-
val se vzorně, jen si vykulenýma očkama 
upřeně hlídal svou maminku.
 „Kdyby to tak točil někdo na kameru!“ 
říkala jsem si v duchu. Vidět ty obličeje, 
které se jak kouzlem probíraly z apatie 
způsobené nemocí a rozsvěcovaly se něž-
ným světlem mateřství – to byl neuvěřitel-
ný zážitek. Takové zvláštní „vzkříšení“.
 Nejtěžším případům jsme přidržovaly 
nehybné ruce, aby Ondráška neupustily; 
ale ta šťastná zář a úsměv pro děťátko se 
z veliké hloubky Alzheimerovy choroby 
prodraly na povrch také – jak křehké 
a vzácné chvíle…
 „Víš, chtěla jsem jim ho na chvíli dát 
jako dárek, když já sama byla tolik obda-
rovaná. A zrovna se choval tak klidně,“ 

spoustu lidí. Popisuje jeho složité hle-
dání i nalézání, jiskří napětím a nápady, 
čímž přesně vystihuje jeho vášnivou 
povahu. Při četbě jsem uvažovala, jak 
je možné, že líčí Augustinovy myšlenky 
tak podrobně. Odpověď na svou otázku 
jsem nalezla vzápětí. Spisovatel Louis de 
Wohl čerpal z jeho autobiografického tři-
náctisvazkového díla Vyznání, ve kterém 
Augustin popisuje své bolestné hledání 
moudrosti a cestu ke křesťanské víře.
 Na mě samotnou hluboce zapůsobila 
postava jeho matky – sv. Monika a její 
neochvějná víra v Boha. Tak silná a hlu-
boká, že si na ni často v určitých situacích 
vzpomenu a prosím o pomoc.

Ukázka:
 … „Ale před dvěma týdny jsme vpluli do 
strašlivé bouřky. Přišli jsme o stěžeň a polovi-
nu plachet. Sám taky nejsem moc velký lodník, 
ale vím něco o lidech. A věřte mi. Cítil jsem, 
že si ti námořníci mysleli, že je konec. Ale 
Monika chodila po palubě, jako kdyby to byla 
květinová zahrada místo houpající se, třesoucí 
se a kluzké plochy, a každému říkala, že si je 
naprosto jistá tím, že bezpečně doplujeme… 
Jen se na ni podívali a už jí na slovo věřili. 
Ona věděla, že dopluje. Bůh jí to řekl. Chtěla 
se zase setkat se svým synem.“

LŠ

vysvětlovala mi s úsměvem maminka 
s malým „dárkem“ opět bezpečně uve-
lebeným ve svém náručí. Povedlo se na 
100%!
 V době čekání, než tyto milované Boží 
děti pokročilého věku zase odvezeme do 
Domova, jsem zatoužila taky být někomu 
takovým dárkem. Tak jsem si šla pohrát 
s malými dětmi, jejichž maminky si poví-
daly a odpočívaly v Pastoráčku. „Zásluhy“ 
z toho žádné nekoukají, protože mě to 
hraní baví zrovna tak jako děti :-) A ještě 
navíc jsem při odchodu dostala svou 
odměnu: na rozloučenou spontánně pět 
nejhezčích pusinek na světě a navrch ješ-
tě křížek na čelo (nebo cosi podobného) 

– od Verunky, Emičky, Bětušky, Kristýnky 
a malého Jindry. Schválně jsem je pečlivě 
vyjmenovala, třeba jim maminky přečtou, 
jakým nečekaným a milým dárečkem se 
pro mě jejich pusinky staly.

 Kéž vidíme ve světle víry jakým darem 
nás obdaroval Bůh Otec, když na Zem 
poslal svého Syna Ježíše… A kéž v tom 
samém světle vidíme – aspoň občas – 
dárek v člověku blízko nás. Kéž v Jeho 
síle a milosti se samy někomu dárkem 
můžeme stát.
 Každý den dostáváme novou šanci 
obdarovávat a nechat se obdarovat.

teta Fany Louis de Wohl
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• 9. 4. Náboženství pro dospělé, téma: 
DAVID – 2. část (T. Hořínek), farní 
sálek

• 10. a 11. 4. setkání  biřmovanců, účast 
nutná! 

• 12. 4. v 17.00 kostel Svatého Ducha, kon-
cert k 10. výročí úmrtí Jana Pavla II. 

• 17. 4. v 19.00 WorkShop biřmovanci, 
účast nutná!

• 23. 4. Náboženství pro dospělé, téma: 
ŠALOMOUN – (F. Böhmová), farní 
sálek

• 25. 4. v 18.30 kostel Svatého Ducha 
adorace, příprava NEK

• 28. 4. v 18.00 past. centrum Jana Pavla 
II., vernisáž obrazů Ivana Bukovského

• 1. 5. se koná ministrantský den v Ar-
cibiskupském kněžském semináři 
v Olomouci

• 2. 5. zve mládež děkanátu na pěší 
pouť do basiliky do Frýdku, sraz je ve 
12 hod. v dřevěném kostele v Ostravě-
Hrabové a půjde se po cyklostezce.

• 2. 5. bude pouť Ostravského děkanátu 
za nová kněžská a řeholní povolání 
do baziliky ve Frýdku. Dopoledne 
Turzovka. Cena 200 Kč. Více informací 
u pana Škuty.

Požehnané prožití
Velikonočních svátků

přeje
redakce Ain Karim


