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Běh pro...
Může se modlit při kouření? Ptá se františkán jezuity. A jezuita odpovídá: Ne, nemůže,
ale může se kouřit a také se modlit. Na tento starý vtip jsem si vzpomněl, když jsem
vybíhal na 10 km Běhu pro Elišku a také jsem chtěl jako ten moudrý jezuita proměnit
těch 10 km v modlitbu. Nejdříve jsem odevzdával Hospodinu celý organizační tým
spolu s dobrovolníky a „buchtovými farnicemi“ (všem chutnalo úžasně)... Krátce
po vyběhnutí jsem kousek běžel s mojí neteří a druhou jsem potkal povzbuzovat na
trati, tak jsem Hospodinu děkoval za celou svoji rodinu... Někde na třetím kilometru
jsem potkal jednoho človíčka, o kterém vím, že to nemá
vůbec lehké ani v životě ani ve víře (jsem rád, že jsem
si na něho mohl vzpomenout a znovu zahrnout do svých
modliteb)... Dalším setkáním byli strážníci Městské
policie. Na přechodu u Honyše jsem je viděl pro nás
sloužit, měli „šichtu“ navíc, přesto přišli. Děkoval jsem
za ně i za všechny, které kritizujeme či nadáváme, když
nedělají, co my chceme, ale zapomínáme být vděční,
když pro nás pracují a slouží... Při předbíhání (ale
moc jich nebylo) jsem potkal dalšího človíčka, kterého doprovázím v manželské
a rodinné krizi, velmi úpěnlivě jsem pokládal krok za krokem za všechny, kde umírá
důvěra a láska, kde vládne sobectví a bezcitnost... Na poslední asi tři kilometry jsem
cítil, že mi někdo „dýchá na záda“ a ještě to byla holka. V cíli jsem si uvědomil,
že jsme si navzájem pomáhali a rychleji to utíkalo. Moje vděčnost se obrátila na
všechny, kdo mně v životě pomáhali... No, a když jsem měl pár krizí nebo jsem chtěl
zpomalit, tak jsem si vzpomněl na Elišku, která se nikdy nemohla proběhnout Bělským
lesem zalitým sluncem, na její maminku, která běhá spíš po nemocnicích nebo kolem
domácnosti a je každý den unavená jako po maratonu, navíc když spí nebo spíš bdí
pár hodin denně. To mě krize opravdu přešla. Prosil jsem Hospodina, aby jim alespoň
dnes dal pocítit, že na to nejsou sami...
Tak se musím vyznat, že je to moc fajn běhat pro někoho a ještě s Hospodinem, který
nás naštěstí vždycky doběhne 
o. Vítězslav

Sv. Kolumbán
Narodil se kolem roku 542 ve východní části
Irska. V Clonard se mu dostalo velmi dobrého
vzdělání. Na radu jedné zbožné ženy, která jej
varovala před svody těla, odešel do kláštera
Cluain Inis, kde se zdokonaloval v porozumění
Bibli. Odtud odešel do kláštera Angor v Bangor,
kde byl učitelem a opatem Comgall, známý
svými ctnostmi a asketickou přísností. Tady si
Kolumbán osvojil přísnou klášterní disciplínu,
věnoval se asketickému životu a studoval. Byl
zde také vysvěcen na kněze. Asi po dvaceti letech
života v klášteře se vydal na tzv. „peregrinatio
pro Christo“ (putování pro Krista). Opustil vlast
kolem roku 590 a přistál s 12 druhy u bretaňského
pobřeží. Dostalo se jim přijetí od krále a dostali
k obývání zříceninu římské pevnosti Annegray,
kterou mniši přebudovali v poustevnická obydlí.
Svědectvím života i slovy se snažili o evangelizaci
obyvatel této oblasti. Kolumbán se svými druhy spojovali obdělávání půdy
s modlitbou a pracovali i na získávání druhých pro Krista. Kolumbán v průběhu
asi dvaceti let zřídil v té oblasti tři kláštery. Dostal se však do sporu s králem
Theodorichem, protože rozhodně odsuzoval královy mimomanželské vztahy.
V roce 610 musel s ostatními irskými mnichy opustit zemi a vrátit se do
Irska. Loď, ve které pluli, se krátce po vyplutí ocitla na mělčině a kapitán
prý v nárazu na dno moře viděl znamení z nebe a vypovězené mnichy vysadil
na pevnině. Kolumbán s dalšími mnichy zamířil přes Alpy do Itálie. Podle
legendy sem byl poslán andělem, aby bojoval proti bludu arianismu. V roce
612 dorazil do Milána a byl přijat langobardským králem. Od něj dostal
pozemek v Bobbio, v údolí Trebbia, kde založil významný klášter. Na konci
života se Kolumbán uchýlil do ústraní, kde roku 615 zemřel. Je patronem
Irska a Bobbia, je vzýván proti záplavám a duševnímu onemocnění. Jeho
atributy jsou kniha, holubice, medvěd, opat, pramen, slunce. Církev si ho
připomíná 23. listopadu.
MS

Pouť na Turzovku
Stejně jako loni, místní organizace KDU-ČSL Ostrava-Jih uspořádala podzimní poutní
zájezd. Vlivem termínu voleb do krajského zastupitelstva a senátu ČR jsme nemohli
jet přímo na výročí úmrtí P. Pavla Jiříka, ale až o týden později. Díky tomu jsme ale
mohli tuto naši pouť spojit s další významnou akcí v naší farnosti.
A tak jsme se v sobotu 15. 10. 2016 sešli v 7.30 u kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu
a autobusem vyrazili směr Lubina u Kopřivnice. U hrobu P. Jiříka jsme položili kytice a při zapálených svíčkách jsme uctili jeho památku modlitbou za zemřelé. Poté
jsme vyjeli směr Turzovka, kde jsme se zúčastnili poutní mše svaté v loni vysvěceném
kostele. Na mě osobně udělalo velký dojem kázání hlavního celebranta o důležitosti
vzájemné spolupráce generací. O důležitosti výchovy v křesťanské rodině, aby rodiče
mohli v pokročilém věku sklízet plody své výchovy, když potřebují od svých dětí pomoc. Po mši svaté jsme měli dostatek času si prohlédnout celý kostel, krásnou kapli
Sv. Josefa vyhlídkovou věž. Počasí bylo nádherné a tak pohled na Lysou horu ze strany,
ze které ji neznáme, stál za to. Času jsme využili i k tiché adoraci a prohlídce celého
poutního místa včetně pramenů.
Cestou zpátky nám autobus zastavil u kapličky u Lidlu na Jugoslávské ulici, kde jsme
se od 17 hodin zúčastnili spolu s ostatními farníky růžencové pobožnosti. Poté jsme
se vydali slavnostním průvodem se soškou Panny Marie do farního kostela, kde bude
přes zimu čekat na svůj májový návrat zpět do kapličky. V 18 hodin byla slavnostní
mše svatá, na jejímž závěru jsme za farnost a za lidovou stranu popřáli k narozeninám
otci Víťovi. Celá akce byla hodnocena velmi pozitivně, a tak jsme se rozhodli, že jako
lidovci zorganizujeme příští rok poutí více, aby se i ostatní farníci mohli seznámit
s poutními místy Moravy a Slezska.
Michal

Benefiční běh pro Elišku

Děkujeme VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI
a přispěli celkovou částkou 194.000,- Kč
Děkujeme 50 DOBROVOLNÍKŮM, kteří celou
akci pomáhali organizovat
Děkujeme VŠEM, KTEŘÍ NAPEKLI BUCHTY

A KOLÁČE
Děkujeme 411 BĚŽCŮM A 80 ÚČASTNÍKŮM
BEZBARIÉROVÉHO BĚHU
Děkujeme VŠEM ORGANIZÁTORŮM A SPONZORŮM
Částka pomůže nakoupit koupací lůžko pro Elišku a doplatit pořízení nového auta...
Děkujeme HOSPODINU, ŽE MŮŽEME TAKOVÁ SETKÁNÍ DĚLAT A BÝT JEHO

SOUČÁSTÍ...

Drakobijec
Názov znie ako
z
rozprávkovej
knižky, kto by tušil, že práve takéto
niečo sa bude rozoberať na duchovnej
obnove pre maminky s Fanynkou.
Na úvod sa len
priznám, že som
na túto DO nešla
takmer so žiadnymi
očakávaniami, čo
je u mňa nezvyk.
Týždne
predtým
som mala totálny
zhon a bola som
maximálne vyťažená tehotná žena na
MD (materská dovolená). Tešila som sa
len na to, že si tam
oddýchnem a naberiem silu do ďalších dní, tak fyzickú ako duchovnú.
Čo vám budem rozprávať  samé ženy, všetky matky a napečené buchty . Mohlo
nám niečo chýbať? Smiechu bolo tiež požehnane, hlavne na skutočných zážitkoch
s našimi malými nezbedníkmi. Ešte vrchol všetkého bolo, že som bola ako jediná
tehotná, a tak ma ostatné mamky obletovali ako anjelici zprava a zľava  no, poviem vám, akosi rýchlo som si na to zvykla.
Tak teda k téme: téma Drakobijec predstavovala boj so sedemhlavým drakom.
Drak symbolizuje diabla bojujúceho v každom z nás v siedmich hlavných hriechoch.
„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta“ (Ef 6, 12) A tak to vidím aj vo svojom živote, každý
deň bojujem so zlou náladou, s urazenou pýchou alebo hnevom, keď niečo nieje
podľa mojich predstáv... atď.
Radostná správa je, že s nami je Boh zástupov, Kráľ Kráľov a Pán Pánov, ktorý raz
a navždy diabla premohol, keď na kríži porazil hriech. Voči drakovi s akýmkoľvek
počtom hláv sme vyzbrojený mocou z výsosti: darmi Ducha Svätého a mečom Božie-

ho slova. Ono je ostrejšie ako dvojsečný meč.(Hebr 4, 12)
Viem to, vedela som to, čítala som
o tom, počúvala v kostole a aj tak často tento meč nevezmem so sebou, alebo ho len nevytiahnem aby si náhodou
niekto nepomyslel: „Čo to má za meč,
veď dnes sa bojuje inými zbraňami...“
Ach, ako sa nechám oklamať prefíkaným drakom, ktorý len na to čaká, aby
som svoj meč odložila a on zvíťazil bez
boja.
Z DO som prišla povzbudená tým, že
silu na boj proti „drakovi“ nezískam
štúdiom teológie, ani chodením po
púťach či odriekaním modlitieb, ale
v tichu pred Bohom, keď pred Jeho
tvárou skúmam samú seba a dovolím
mu naostriť môj meč Jeho Slovom. Tu
načerpám a vyzbrojím sa silou do boja.
Pri rannej modlitbe o ceste som si uvedomila, že ani okamih môjho života sa nevráti. Prečo sa netešiť z tohto daru, ktorý
mám. Veď Boh mi daroval tento čas. Som tu a teraz, mám okolo seba ľudí, ktorí ma
milujú (je ich väčšina) a ktorým aj ja môžem preukazovať svoju lásku a milosrdenstvo, alebo sa to učiť.
Moja smädná duša sa vrátila domov prekypujúca radosťou a vďačnosťou za nádherné Bohom darované spoločenstvo mamičiek. Taktiež som od tohto víkendu nabitá
odhodlaním:
Chcem bojovať každý deň a každú minútu môjho dňa, lebo každú z nich mám
len raz. A keď sa moja pozemská cesta skončí, chcem aby môj odchod bol
krásny, farebný a radostný, lebo viem, že idem do domu môjho milujúceho
Otca.
No asi si posledné dve vety budem čítať každé ráno, aby som na to nezabúdala 
a ešte perlička, najkrajšia vetička na záver môjho príspevku:
DEN PROŽITÝ S RADOSTÍ JE DOBRE PROŽITÝ, DEN BEZ RADOSTI JE STRACENÝ!
Aňa

listopad/prosinec
6. 11. v 16.00 M
 ODLITBA ZA ZEMŘELÉ, na hřbitově v Ostravě-Zábřehu u hlavního kříže,
s sebou kancionály
10. 11. v 19.00 KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, pastorační místnost farního kostela
12. 11. v 19.00 ADORACE PRO MLÁDEŽ, kostel Svatého Ducha
19. 11. v 17.00 SETKÁNÍ NEOFYTŮ, kostel Svatého Ducha
24. 11. v 19.00 KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, pastorační místnost farního kostela
26. 11. v 14.00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ,
v 17.00 ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, pastorační centrum kostela Sv. Ducha
4. 12. v 15.30 SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM, pastorační centrum kostela Sv. Ducha
MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA PRO SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ:
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

13. 11. UZAVŘENÍ BRÁNY MILOSRDENSTVÍ
V KATEDRÁLE V OSTRAVĚ
20. 11. UKONČENÍ ROKU MILOSRDENSTVÍ
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