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ZPRAVODAJ FARNOSTI OSTRAVA-ZÁBŘEH
Milí farníci,
v těchto dnech, kdy se vám dostává do rukou nové číslo farního časopisu Ain Karim,
prožíváme závěr velikonoční doby a slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého, která je navíc
umocněna tím, že je poutní slavností našeho kostela zasvěceného právě třetí božské osobě.
Kdo je tedy Duch Svatý? A kým je pro nás?
Zvláštní je to, jak jej zobrazujeme, totiž docela abstraktně ― ať už jako oheň nebo holubici,
což můžeme vnímat i při rozjímání nad hlavním oltářním trojobrazem ― plátnem kostela
Ducha Svatého. Vnímáme Ducha jako osobu, když jej nezobrazujeme nějakou „postavou“?
Při zobrazování Trojice máme asi nejmenší problém s vykreslením Syna, jelikož je vtělené
Slovo Boží, přišel na tento svět jako celý Bůh a celý člověk, a tak osobu Ježíše Krista
vnímáme velmi reálně. O Bohu Otci vyznáváme, že je Stvořitel nebe i země, proto jej,
i když samozřejmě nedokonale a antropomorfně, zobrazujeme jako starého muže, toho,
který je „před věky“. Ale Duch Svatý je skutečně nezobrazitelný, přesto je osobou. Je totiž
tím, který „z Otce i Syna vychází“, jak vyznáváme v modlitbě Credo.
O Duchu Svatém věříme, že je Posvětitel. Podobně jako o Letnicích na apoštoly, sestupuje
i na nás, aby nás posvětil, tedy uvedl do stavu svatých. Jenže to není o nějaké naší sobecké
dokonalosti (která se mnohdy může jevit jako zbožná). Posvěcení, které dává Duch Svatý,
je tím, o kom mluví Ježíš, když slibuje apoštolům „Přímluvce, který je uvede do celé
pravdy“. Úkolem třetí božské osoby je tedy prohlubovat vztah k Otci i Synu, nic navíc, nic
do šířky, ale daleko více do hloubky a intenzivně. Duch Svatý pomáhá hlouběji vnímat krásu
a dokonalost stvoření, radovat se z něj a tak směřovat od stvoření k Tvůrci, k Bohu Otci
Stvořiteli. A také uvádí do plnosti poznání Syna Vykupitele, tedy učí nás prožívat hlubokou
radost ze spásy, které se nám dostalo skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, učí nás
zakoušet pravý život vykoupených Božích dětí.
Přeji nám všem nejen do těchto dní, ale pokaždé, když třeba budeme rozjímat nad
oltářním plátnem kostela Ducha Svatého, abychom si více uvědomovali, že pouze díky
Duchu Svatému, který nás osvěcuje světlem pravdy, můžeme poznávat Boha Otce a jeho
Syna Ježíše Krista, tak jak to i zpíváme v nádherném hymnu Veni Creator Spiritus (Kancionál
č. 423):
Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu Svatý, zas důvěřovati v každý čas.

o. Václav

Sv. Vilém

PLAY-OFF

Narodil se kolem roku 1085 ve Vercelli
v Savojsku v severní Itálii. Z lásky ke Kristu si
zvolil život poutníka. Prý již v 15 letech vykonal
pouť k hrobu sv. Jakuba do Compostely ve
Španělsku a následně pouť do Svaté země. Až
v roce 1114 se pod vlivem Jana Materanského
usadil na hoře u města Avellino východně od
Neapole a založil tam svatyni Panny Marie. Hora
dostala jméno Monte Vergine (Hora Panny).
I když toužil žít v samotě a neznám, vytvořila
se kolem něj komunita mužů. Vznikl tak
klášter tzv. vilemitů, jako poustevnická větev
benediktinského řádu. Vilém ale nepřestal
s putováním a založil přitom další, nejméně
tři kláštery, mezi nimi i klášter ženský. Vilém
působil s otcovskou péčí a slovy plnými Ducha svatého. Povzbuzoval malátné
a z lhostejnosti křísil mnohé k činnému duchovnímu životu. O jeho rady
projevil zájem i neapolský král Roger, který s ním navázal přátelství. Král
se také podílel na stavbě dalších klášterů. To vyvolalo žárlivost dvořanů
a chtěli Viléma znemožnit. Použili k tomu prodejnou ženu, která měla za
úkol ho svést. Vilém ale připravil lože ze žhavého uhlí, na které před ženou
ulehl, aniž by se popálil a zároveň ji pozval blíž. Ta prý byla šokem tak
vyléčená, že dokonce prodala svůj majetek a za své jmění vystavěla klášter
ve Venose, v němž vedla kající život. Vilémovi je přičítáno více zázraků,
zejména tělesného uzdravení, ale mnohem větší byla uzdravení duchovní.
Byl opatem v klášteře S. Salvatore di Goleto u Nuscum v Kampánii, kde
zemřel.

Co nového v Play-Off MFBL, tedy Ministrantské floorbalové lize? Někteří naši
ministranti se účastní (Marek Štefek, Martin Kováč, Tomáš Knebel, Petr Křesina,
Honza Adamík, Dominik Hlaváč a v neposlední řadě, také mladší dorost Ondřej
Pražák a junioři Kuba Pražák a Václav Štefek) už od roku 2007, kdy ještě byl
náš tým spojen s MH (Mariánskými horami). Od roku 2010 jsme byli rozděleni
a vytvořili jsme vlastní tým Zábřeh. Takže jak jsme letos dopadli?
V sobotu 20. května vše vyvrcholilo v Opavské sportovní hale. Náš tým se po
náročné sezoně umístil v základní části na pěkném druhém místě, z čehož se
dá vyvodit, že tým má kvalitní a stabilní výsledky. 
Z nejlepších osmi týmů, které se dostaly do Play-Off, jsme byli vylosováni do
skupiny s týmy Šilheřovice, Ludgeřovice a MH, kde po výhře nad Šilheřovicemi
11:6, obratem zápasu s Ludgeřovicemi z 0:4 na konečných 6:4 v náš prospěch
a remízou s MH, jsme se dostali do semifinále s týmem z Bohuslavic, nad nimiž
se nám také podařilo vyhrát 6:3 a probojovat se tak až do finále s týmem
ze Štěpánkovic, který kromě jedné remízy v základní části neprohrál,
takže finálový soupeř byl opravdu těžký! Nicméně jsme šli do tohoto
zápasu a konečného duelu o titul s maximálním nasazením, sebezapřením,

Jeho památku si církev připomíná 25. června. Jeho atributy jsou opat
a vlk.

MS

neústupnou vervou a rozhodnutím vyhrát! Zápas se nevyvíjel zrovna slibně,
když jsme po první třetině prohrávali 4:1, druhou třetinu jsme vyhráli 0:2
a třetí remizovali 1:1. Po tvrdém a náročném boji, kdy jsme si se soupeřem
nedali ani metr hřiště zadarmo, jsme nakonec po dotahování skóre podlehli
o jeden gól a prohráli 5:4. Nejsme ale smutní! Uvědomujeme si, že hrajeme
pro radost, jak nás učí Pán Ježíš a jsme vděční za to, když se dokáže domluvit
tolik kluků a holek z tolika farností a zorganizovat takovou soutěž.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu a modlitby i v dalších sezonách
otci Víťovi (Gen. Manager), naší farnosti a skalním fanouškům.
S pozdravem tým Zábřeh

Kaplička na Jugoslávské ulici
Na začátku května byla za doprovodu dechovky a zpěvu z farního kostela
Navštívení Panny Marie do kapličky na Jugoslávské ulici přenesena socha
Panny Marie. Přenesení sošky předcházela mše svatá.
U kapličky byla slavena první májová pobožnost a 31. května byla tamtéž
slavena májová pobožnost poslední. Soška Panny Marie bude v kapličce
ponechána až do měsíce října.
Jsem vždy potěšena, když vidím, že se lidé u kapličky zastaví a nakouknou
dovnitř. Nejhezčí pohled je na malé děti, když se domáhají odpovědi na
otázku: „Kdo to je mami?“
E.D.

Motopouť 8. května 2017
A je to tady. Moje ― kamarádova ― mašinka Kawasaki ER5 naskakuje na první
pokus. Ještě kameru na přilbu, přilbu na hlavu, rukavice a vyrážím směr Český
Těšín ― Ostrava–Zábřeh. Po klidné cestě jsem půl hodiny před zahájením
u kostela Svatého Ducha. Je už tady plno krásných mašin. Je se na co podívat.
Objevilo se tu tradičně i několik automobilů ― veteránů. Prostor u oltáře je
dokonce vyzdoben dvěma jednosedadlovými „pionýrky“. Na stejném, jaký
stojí u ambonu, jsem jako mladý začínal jezdit, byl to můj první „stroj“.
V 10:00 vychází liturgický průvod. Mši sv. koncelebrují P. Vítězslav Řehulka
a P. Václav Tomiczek ― samozřejmě oba motorkáři. Kostel je plný a nejsou
tady jen motorkáři, ale i vozíčkáři. Je to pěkné setkání zdravých motorkářů
a lidí potřebujících naši pomoc. Obdivuji většinou nevěřící motorkáře, jak se
důstojně chovají během mše svaté, zvlášť pak s jakou důstojností si jdou

pro křížek při svatém přijímání. Mnozí z nás si z nich mohou vzít příklad. V této
souvislosti jsem vloni zaslechl rozhovor motorkáře, který se asi neúčastnil
mše svaté, s motorkářkou vycházející z kostela. „To ti stálo za to kvůli
jednomu křížku trčet tam hodinu?“ Odpověděla velmi rozhodným hlasem:
„Ano, stálo mi to za to.“ A ano ― za
to to stojí, aby se motorkářské poutě
konaly. Vždyť aspoň jednou za rok
mají setkání u Boha a Bůh nás má rád
všechny.
Ještě bych chtěl dodat, že mši sv.
ozdobila krásnými zpěvy místní
schola, která je na vysoké úrovni.
Po mši svaté vychází průvod před
kostel a oba kněží žehnají hlavně
motorkářům, aby jim Bůh pomáhal
na cestách. Je už tady i policie ČR,
která bude řídit průjezd „spanilé
jízdy“ Ostravou až do dolní oblasti
Vítkovic. Před dvanáctou hodinou
už burácejí motory a čeká se jen, až
se rozezní kostelní zvony – moc je
v tom kraválu slyšet není. Mašiny se
dávají do pohybu. Průjezd je klidný
a motorkáři jsou k sobě ohleduplní.
Kolem trati na nás mávají lidé a je
vidět, že nám docela fandí. Po příjezdu do „Gongu“ nás čeká občerstvení
a máme možnost si trochu popovídat se známými. Nakonec se nás několik
rozhodne, že si ještě vyrazíme do Stěbořic. Právě dnes se tam běží Memoriál
P. Jožky Motyky, který tragicky zahynul po zásahu bleskem. Po výstřelu
startovací pistole, kterou drží dnes už pomocný biskup Mons. Martin David,
vyráží na dvě tratě, 4 km a 10 km celkem 481 běžců. Běží i celé rodiny. Trochu
se porozhlédneme po hezky upraveném okolí kostela a pak už nás čeká odjezd
směrem domů.
Byl to moc hezky prožitý den. Deo gratias ― Bohu díky.
Ervín Tomiczek, pravidelný účastník motopouti

Farní pouť 27. 5. 2017
O 10.00 ráno bola už záhrada hotová. Vo vzduchu poletovali už aj balónky,
ktoré pomaly strácali dych. Koláče sa pomaly zoskupovali a tak už len
páni zo Zámečku
pripravili svoj stan
a
všetko
bolo
pripravené na farní
rodinnú oslavu.
Farní den začal
májovou
pobožnosťou,
kde
o. Jakub rozprával
o výnimočnej žene,
o Panne Márii. Bola
to žena plná Ducha
Svätého, ktorého
niesla všade so
sebou... a tak som sa pýtala sama seba: „Nosím ho aj ja tak ako
Panna Mária?“ Kráľovna pokoja, prosím pomôž mi nosiť Ducha Sv. stále
vo  svojom srdci a prinášať ho do mojej rodiny, stretnutí, telefonátov aj
na detské ihrisko.
„Choďte na záhradu v mene Božom!“ bol jasný povel, ktorý sme všetci
poslúchli.
Keď mám niečo napísať o tomto popoludní u nás na záhrade, na pery sa
mi derie slovo: RODINA. Na moje prekvapenie som sa tu cítila naozaj ako
v rodine. Hneď na začiatku
totiž môj trojmesačný syn
Joachim plakal v kočiari
a úžasná rodina farníkov
sa mi oňho starala, kým
ja som sa mohla venovať
káve, lyžičkám a koláčom
. Veľká vďaka patrí hlavne
Vojtíkovi, ktorý neodolal
Joachimovmu hlásku.

Úspech u detí malo pieskovisko vyrobené rýchlou rotou, ktoré bolo centrom
hrania, a taktiež jabloň, z ktorej nepadali jablka, ale naše odrené deti.
Tentokrát mi to naozaj pripomínalo, ako keď sa doma na Slovensku stretne
moja veľká rodina. Väčšinou je tam radosť a smiech, niekedy chaos
a krik a inokedy aj ostré výmeny názorov. Napriek tomu, každý z nás vie,
že čokoľvek sa stane, túžime po odpustení,
sme tu jeden pre druhého a máme sa radi. Tu
v Ostrave som našla podobnú rodinu, ktorá sa
volá Cirkev a v nej množstvo úžasných bratov
a sestier, ktorí mi moju slovenskú rodinu
nahrádzajú.
Ďakujem nebeskému Otcovi, že nás poslal
práve do tejto farnosti, ďakujem Panne Márii,
že nás stále sprevádza svojim príhovorom
a vám všetkým, ktorí ste tu pre nás, keď
potrebujeme pohladiť na duši.
Prosím, Duchu Svätý, zjednocuj nás svojou
Láskou!
Anna Forraiová

Milí farníci,
jak již jistě víte, rozhodl jsem na základě
důkladného zvážení přerušit svou formaci ke
kněžství. O tomto důležitém kroku jsem se radil
s představenými kněžského semináře i s otcem
biskupem Františkem a společně jsme dospěli
k závěru, že je to v tuto chvíli nejlepší možná
cesta. Chtěl bych Vám prostřednictvím našeho
farního časopisu poděkovat za modlitby,
kterými jste mě provázeli během mé formace. Zároveň Vás prosím, abyste
v těchto modlitbách za mě, i za všechny bohoslovce pokračovali. Děkuji. 	
Jakub Lasák

červen/červenec
9. 6. od 18.00 do 23.00 NOC KOSTELŮ,
Koncert farní scholičky, výstava ak. malíře J. Špaňhela,
adorace a přímluvná modlitba, komentovaná prohlídka
kostela, otevření věže
11. 6. v 10.30 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, kostel Svatého Ducha
14. 6. v 10.00 TELEKOMUNIKAČNÍ AKADEMIE PRO SENIORY,
Pastorační centrum Jana Pavla II.
15. 6. v 18.00 S
 LAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ S PRŮVODEM KOLEM KOSTELA
kostel Svatého Ducha (doprovodí dechová hudba)
17. 6. v 18.00 KONCERT ČTVEROROČNÍCH OBDOBÍ, kostel Svatého Ducha
28. 6. v 19.00 KONCERT CHORUS OSTRAVA ― BENEFICE, kostel Svatého Ducha
1. 7. HUSLOV ― POUŤ,
14.00 žehnání křížové cesty,
15.00 mše svatá u kapličky
3. 7. FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, přihlásit se můžete v sakristii
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