Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

ÚVODEM
Postní doba 2020 s Písmem svatým
Co je to poznání Boha, které má nejvyšší hodnotu, které Boha tolik těší
a které nám přináší skutečný a věčný život? Je to osobní poznání, které začíná
vírou a prohlubuje se vztahem. Být zasažen Boží láskou znamená být navždy
proměněn. Poddat se Boží lásce znamená najít domov vlastní duše - najít místo
a identitu, po které touží každá buňka naší bytosti. Apoštol Petr, žid žijící v prvním
století, věděl o Bohu celou řadu věcí. Všechno toto objektivní poznání se
dramaticky prohloubilo, když Petr poznal Ježíše. Jeho dva listy jsou plné osobního
poznání Boha, které získal během tří let strávených s Ježíšem.
Vztahy se rozvíjejí, pokud spolu lidé tráví čas. Pokud se chceme naučit
trávit čas s Bohem, naučme se nejprve trávit čas s Ježíšem. Jak? Meditací
nad evangelii pod vedením Ducha svatého. Vstoupíme tak do konkrétních
okamžiků Ježíšova života a budeme sdílet jeho zkušenost. Sdílená zkušenost je
jádrem každého přátelství. Zklidníme se v Boží přítomnosti. Zavřeme oči
a poprosíme Boha, aby mocí Ducha učinil, že se ve své představivosti setkáme
s Ježíšem. Pak si několikrát pomalu přečteme vybraný úryvek z evangelia.
Zkusíme si příběh představit. Jako divák, pozorovat, co se odehrává. Dívat,
naslouchat a pozorně si všímat Ježíše. Nesnažíme se děj rozebírat a čerpat
poučení. Prostě buďme s Ježíšem. Otevření vůči svým reakcím. Pak knihu
odložme. Pár minut zůstaňme v klidu. Nevzrušujme se nesoustředěností.
Nehodnoťme účinek. Berme ten čas jako dobu strávenou s přítelem. Co dělají
přátelé? Maří spolu čas. Stačí jim, že jsou spolu, nepřemýšlejí, co jim to dá.
A s Bohem by tomu nemělo být jinak.
Když jsem začal takto trávit čas, Bůh, kterého jsem se tolik let snažil
poznat, mi začal připadat skutečnější. Ježíš pro mě byl lidštější a živější,
a neviditelný Bůh, jehož je Ježíš obrazem, se mi stával bližším. Posloucháme-li
kázání a čteme-li Bibli, získáváme informace o Ježíši. To je ale něco jiného než se
s ním setkat v příbězích Jeho života. Evangelijní meditace je upřené hledění
na Krista. Ježíš se přirovnával k bronzovému hadu, kterého udělal Mojžíš na Boží
pokyn. Izraelci na něj měli upřeně hledět, když umírali na hadí uštknutí. Ježíš nám
tím mimo jiné říká, že pokud na něj hledíme s důvěrou a oddaností, Duch svatý
do nás vlévá jeho život. Bůh nám dal Ježíše jako Boží obraz, abychom na něj
upřeně hleděli a tak poznávali Boha. Proto má evangelijní meditace velkou
proměňující moc.
Z knihy Dar být sám sebou Davida Bennera připravila Petra Kuchařová

Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas,
abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak
osobního, tak všeho co jsme dosáhli společného. Je třeba, abychom se v mysli
i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se
necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně
odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově
smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná,
velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného
dialogu“. Kdo věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život
sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat
život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu
„otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá
smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé
dramatické prožitky jednotlivců i společnosti.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana
obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit:
„Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu
zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které
tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se
jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“. Ježíšova smrt a jeho
zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a skrze
víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky
kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze
„tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval
a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli.
V postním čase je proto velice důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje
modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje.
Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. Modlitba může mít
různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost
našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti
(srov. Oz 2,16), abychom konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší
hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho

slova, tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné
milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období
nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pánem
času i způsobu našeho obrácení k Bohu.
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi
Pán nám znovu nabízí příhodný čas
k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako
samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat
vděk a zbavit nás lhostejnosti. Navzdory zlu, které je
mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě
církve a světa, vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné
Boží rozhodnutí nepřerušit spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se
kterým Bůh „jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho
byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna
dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež
Benedikt XVI. Vždyť Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–48).
Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým
člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným
nezaměstnávali než tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“
(Sk 17,21). Povídání vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je
charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám může vloudit
i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit
s Kristovými ranami, které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém
zneužívání života od početí až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních
katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství,
v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou
modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek
s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování
spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více
člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a staneme
se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci ekonomické
struktury.
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii,
abychom přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého
srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu
s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země
a světlem světa (srov. Mt 5,13–14).
František

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Stav k
1.1.2019
Příjmy

Výdaje

pokladna
účet
celkem
dotace Min. Kultury
dotace obce Václavovice
dary fyzických osob
dar BOO na opravu střechy
sbírky na faru
sbírky na opravu kostela
sbírky běžné
sbírky k odeslání
nájmy a ostatní příjmy
celkem
nové osvětlení kostela Václavovice
nový EZS kostela Šenov
oprava střechy fary
restaurování náhrobků kostel Šenov
restaurování intarzovaných dveří kostel
Šenov
restaurátorský průzkum omítek kostel Šenov
výměna dveří a oken Šenov
doúčtování opravy fary
opravy ostatní
odeslané sbírky
desátek, taxy
ostatní dary
spotřeba energií
režijní výdaje
bohoslužebné výdaje
náboženská literatura a časopisy
celkem

Stav k
31.12.2019 pokladna
účet
celkem
Stav půjček k 31.12.2019
*
na seminář
na misie
na diecézní charitu
na"Svatopetrský haléř"
na prorodinné pastorační aktivity
na chrámy ve Sv. zemi

69 647 Kč
78 147 Kč
147 794 Kč
700 000 Kč
200 000 Kč
114 000 Kč
100 000 Kč
152 587 Kč
160 630 Kč
163 734 Kč
177 904 Kč
24 260 Kč
1 793 115 Kč
273 054 Kč
43 524 Kč
534 793 Kč
345 000 Kč
202 400 Kč
31 970 Kč
232 684 Kč
34 271 Kč
13 355 Kč
*177 904 Kč
21 671 Kč
5 770 Kč
**93 330 Kč
88 333 Kč
41 714 Kč
11 909 Kč
2 151 682 Kč
668 Kč
88 559 Kč
89 227 Kč
300 000 Kč
23 249 Kč
24 293 Kč
15 206 Kč
17 701 Kč
14 155 Kč
5 050 Kč

**

na církevní školství
na biblické dílo
na TV Noe
na podporu migrantů
celkem
Kostel + fara Šenov
plyn
elektřina
celkem
Kostel Václavovice
plyn
elektřina
celkem
Celkem farnost

15 497 Kč
13 427 Kč
21 464 Kč
27 862 Kč
177 904 Kč
13 656 Kč
37 448 Kč
51 104 Kč
25 834 Kč
16 392 Kč
42 226 Kč
93 330 Kč

POZVÁNÍ
My je v tom nenecháme
Ve spolupráci s občanskou iniciativou „My je v tom nenecháme“
(www.facebook.com/myjevtomnenechame) jsme se rozhodli uspořádat sbírku
materiální pomoci pro uprchlické tábory na řeckém ostrově Chios. Kapacita táborů
je zde mnohonásobně překročená a lidé zde žijí v nepředstavitelně náročných
podmínkách (chladné počasí a časté deště, všudypřítomné bahno, málo místa
na spaní, kritické hygienické podmínky, takřka nedostupná zdravotní péče...),
na místě zůstává minimum humanitárních organizací. Unavení jsou nejen cizinci,
kteří zde pobývají dlouhé měsíce i roky, ale také místní obyvatelé, kteří se
i přes svou snahu pomoci cítí ve své práci osamoceni a zbytkem Evropy
zapomenutí. Iniciativa „My je v tom nenecháme“, na ostrov Chios vozí základní
materiální pomoc a ve spolupráci s dobrovolníky věci distribuují nejpotřebnějším.
Pokud se chcete do sbírky zapojit, můžete přispět konkrétně těmito věcmi:
- celoroční boty všech velikostí (dětské, dámské, pánské) vhodné pro celodenní
pobyt venku (ne módní obuv a boty na podpatcích) nejlépe ne plátěné, aby hned
nepromokly
- stany, karimatky; spacáky, deky (nejlépe z funkčních materiálů, aby rychle schly)
- kočárky a fusaky
- nosítka, krosničky nebo šátky na nošení dětí
- hygiena: papírové plenky, krémy na opruzeniny, vložky, zubní kartáčky a pasty
- ručníky (nepoškozené, čisté)
Pro účely financování cest do Řecka je zřízen také transparentní účet:
2901758993/2010, na který je možné zasílat své finanční příspěvky. Sbírka potrvá
do konce měsíce března. Věci můžete odevzdat po nedělních mších sv.
ve Václavovicích v 8:45 paní Marcele Krůpové nebo v 10:30 v Šenově manželům
Hájkovým nebo kdykoli jindy po domluvě na tel. 608034569.
Děkujeme.
Anna a Jan Hájkovi

Misijní zákusek 2020
Zveme všechny šikovné kuchařky, kuchaře, pekaře a pekařky, cukrářky
a cukráře k tradiční postní aktivitě naší farnosti „Misijní zákusek“. Nejde o další
sbírku, ale o zapojení se do humanitární pomoci pro děti v Paraguayi způsobem,
který potěší i chuťové buňky a bříška šenovských farníků. Přijmeme opět tuto
výzvu a zapojíme se do již tradiční mimořádně oblíbené akce? Všem, kteří se
do akce zapojí, garantuje šenovská fara kafíčko nebo čajíček s panem farářem
na celý rok zdarma! Bližší informace u letošní organizátorky této akce osobně nebo
na tel. čísle 724 805 837.
Kamila Stavinohová
Medvědí postní obnova
Zveme všechny muže na postní setkání, které se uskuteční 14. 3. od 17:00
do 20:00 na faře v Šenově. Celý program povede otec Marián Pospěcha, farář
v Dolní Lutyni a kaplan pro lektory. Kromě duchovního pokrmu, budou v nabídce
i pokrmy a nápoje tělesné. Po skončení oficiálního programu bude možné na faře
ještě zůstat k neformálním vzájemným setkáním a rozhovorům. Bližší informace
o programu budou zveřejněny na farním webu a kostelních nástěnkách. Nikam se
muži nemusí hlásit, stačí, když si udělají čas a přijdou.
Pavel Kyška

NAPSALI
Poděkování
Milí
farníci,
děkujeme vám za Vaši
štědrost a koledníkům
za obětavou
pomoc
v letošní Tříkrálové sbírce,
která ve dvaceti osmi pokladničkách vynesla krásných 153 593,- Kč. Děkujeme
za pomoc všem šenovským skautským oddílům a rodičům s dětmi i mládeži. Zvlášť
děkujeme těm, kteří do terénu vycházeli vícekrát.
Helena a Václav Sládkovi
Farní rande
Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kteří přišli na toto „rande“ naší
farnosti. Vytvořili jsme společenství, kterému otevřela srdce Eva Henychová skrze
své charismatické dary. Byl to čas milostí a darů. Doslova hutná duchovní strava –
hudební, emoční, chuťová, prožitková, společenská, farní. Já osobně jsem
odcházela jiná, než jsem přišla – naplněná novým pokojem a nadějí, vzkazy, které
byly řečeny i mezi řádky. Eva, skrze své upřímné svědectví a povzbuzení, vnesla
nový vítr tónů do našich manželských vztahů i té naší společné farní rodiny. Děkuji
o. Petře.
Marcela Krůpová

Nad Turínským plátnem
Dne 3. února 2020 se sešla skupinka seniorek naší farnosti v televizi Noe.
Pro pořad Noční univerzita zde přednášel osmdesátiletý emeritní biskup František
Radkovský o Turínském plátnu. Biskup František je člověk nesmírné dobrotivý,
vitální a vzdělaný, který původně vystudoval matfyz–matematickou statistiku, miluje
počítače a katolickou církev. Jeho přednáška byla rozdělena na dvě části:
- historie, technické bádání, vědecké srovnávání pravděpodobnosti
- rovina duchovní, adorační, srovnávání plátna s evangelií
I. Plátno, do kterého bylo zabaleno mrtvé tělo Ježíše Krista, bylo po jeho
smrti a zmrtvýchvstání přemístěno z Jeruzaléma do Edessy, později
do Konstantinopole, ve středověku do Francie a nakonec do Itálie. Od roku 1578 je
uchováváno v Katedrále sv. Jana Křtitele v Turíně (odtud Turínské plátno). Nyní je
umístěno ve speciální nádobě naplněné argonem. Za války jej ukryla před Hitlerem
rodina Savojských na neznámém místě. Plátno je tkáno metodou šupinatý kepr
(rybí hřbet) z bavlníku bylinného - metodou i materiálem rozšířeným pouze
v zemích Blízkého východu (bavlna byla v Evropě známá až v 16. století). V roce
1563 bylo plátno poškozeno při požáru. Řeholní sestry ve francouzském Chambéry
poškozená místa vyspravily a dobarvily podobnou barvou. Odtud byly
pravděpodobně vzaty vzorky pro původní zkoumání, které nepotvrdily pravost
plátna. Poslední zkoumání prováděli mimo jiných švýcarský kriminolog Dr. Frei
a botanik Dr. Damin z Hebrejské univerzity, kteří potvrdili pravost rostlinných
vzorků. Otisky mincí, které byly použity k zatlačení oči zemřelého, nechal razit Pilát
v roce 29 n. l., z toho jedna mince z chybné ražby – odpovídá historické
skutečnosti. A v neposlední řadě anatomické a fyziologické stopy na plátně: otoky,
přeražený nos, stopy po krutém bičování, odřeniny v místě, kde bylo na ramena
přivázáno břevno kříže, stopy po korunování trním. Tolik způsobů mučení nebylo
vůbec běžné, ukřižování samo o sobě byl trest ukrutný. Bylo zjištěno, že na plátně
je lidská krev skupiny AB, stopy po octu, který byl podáván umírajícímu Kristu.
Není to žádná malba, žádný podvrh. Skvrny na plátně vznikly tepelným procesem,
dehydratací vláken a hlavně silným zářením při zmrtvýchvstání. Byl to velice
intenzívní záblesk, který mohl trvat jen tisícinu sekundy.
II. Biskup František uvedl, že evangelia jsou vysvětlivky k Turínskému
plátnu a taky toto tvrzení doložil. Shoda v evangeliích se stopami na plátně je
absolutní. V tom plátně nemohl být nikdo jiný než Ježíš. Vědci vypočetli, že podle
zákona pravděpodobnosti by muselo být dvě stě miliard takto ukřižovaných, aby
mezi nimi byla shoda znaků u 2 lidí (trnová koruna, probodený bok). A to je
naprosto vyloučené. Biskup František připomněl, že vztah k Ježíši trpícímu
a opuštěnému hraje v naší modlitbě velkou roli. Ať se děje cokoli, i to negativní, je
Ježíš vždy s námi. Měli bychom odpovědět: Pane, přijímám. Turínské plátno
nepotřebujeme pro víru v Ježíše Krista, ale může nám mnohé přiblížit. Například
podle biskupa Františka je fascinující hluboká tvář Ježíše, která z plátna vystupuje.
Po přednášce následovala mše svatá v kapli Telepace zakončená
svatoblažejským požehnáním pro všechny přítomné i pro televizní diváky. Byl to
příjemně prožitý čas.
Marie Slívová

FARNÍ RADA
Zápis ze setkání pastorační rady dne 4. 2. 2020
Přítomni: P. Okapal, J. Revenda, H. Sládková.
- Masopustní setkání na faře v neděli 23. 2. po růžencové pobožnosti v zimní kapli
farního kostela v 15:00 (uvítáme přinesené koblížky), 24. 2. po mši sv. v 7:00
snídaně (z přinesených darů), 25. 2. po mši sv. v 17:00 večeře (jelita, jitrnice,
sekaná, pivo – bude připraveno).
- Popeleční středa 26. 2., mše sv. ráno v 7:00 v Šenově, večer ve Václavovicích
v 18:00.
- Pondělní tiché mše sv. pravidelně v době postní v Šenově v zimní kapli v 7:00.
Následuje společná snídaně pro seniory na faře.
- V postní době pondělní růženec latinsky.
- Křížové cesty: středa Václavovice, pátek Šenov zimní kaple, vždy 30 min. přede
mší sv., předtím adorace (ve středu a v pátek nebude modlitba růžence). Neděle
v 15:00 v Šenově:
1. 3. senioři – zajistí E. Kotulová
8. 3. maminky – zajistí H. Sládková
15. 3. muži – zajistí P. Kyška
22. 3. místo křížové cesty film o Kristu na faře
29. 3. manželské páry – zajistí M. Krůpová
5. 4. děti – zajistí I. Šínová
- Postní doprovodný program pro děti bude vysvětlen 1. neděli postní, 1. 3.
- Den vzájemných modliteb seminaristů a naší farnosti 6. 3.
- 14. 3. duchovní obnova pro muže na faře od 17:00 do 20:00 pod vedením
o. Mariána Pospěchy.
- Slavnost sv. Josefa oslavíme 19. 3. při mši sv. v 18:00 v Šenově.
- 24 hodin pro Pána: 20. a 21. 3., tradiční postní celosvětová iniciativa vyhlášena
papežem Františkem. V našem frýdeckém děkanátu bude probíhat ve Frýdku.
- Misijní zákusek 22. 3. o 4. neděli postní, výtěžek z misijního zákusku poputuje
do misií v Paraguayi. Zveme ochotné hospodyňky k této oblíbené akci. Obracejte
se v této souvislosti na paní Kamilu Stavinohovou.
- Slavnost Zvěstování Páně oslavíme 25. 3. při mši sv. v 18:00 ve Václavovicích.
- Děkanátní setkání mládeže proběhne dne
28. 3. – 29. 3.
- Víkend prvokomunikantů 3. 4. – 5. 4.
ve Frýdlantu nad Ostravicí.
- Návštěvy nemocných před Velikonocemi:
v sobotu po prvním pátku 4. 4.
- Předvelikonoční brigáda kolem kostela,
v kostele a na faře 4. 4. dopoledne od 9:00.
- Společné
udělování
pomazání
nemocných při mši sv. v 7:00 v neděli 5. 4.
- Kající zpovědní den za účasti dvou
zpovědníků v pondělí 6. 4. dopoledne
po mši sv. příležitost na faře, odpoledne
od 15:00 do 19:00 v kostele sv. Václava.

- Na Velký pátek 10. 4. venkovní Křížová cesta v 15:00 z filiálního kostela
sv. Václava do farního kostela Prozřetelnosti Boží.
- Ikona Krista, putující po domácnostech farnosti. Jde o dobře skladný obraz, který
můžeme rozprostřít na stole nebo na jiném vhodném místě. Můžeme svolat rodinu
a pomodlit se společně nebo osamoceně, třeba právě za naše rozptýlené
(prostorově i duchovně) příbuzné a přátele. Budou kolovat dva obrazy, jeden
pro Šenov, jeden pro Václavovice. V sakristiích našich kostelů budou připraveny
archy, kam se můžete zapsat. Můžete mít obraz od jednoho dne do tří dnů a poté
se postarat, aby se dostal k tomu, kdo je zapsaný po vás – třeba přinést obraz
na mši sv., na faru, nebo jiným způsobem. Pokud nebude po vás nikdo zapsán,
přineste jej na faru nebo do kostela. Jedná se o aktivitu, která nás má znovu více
duchovně propojit – hledat a najít Boží tvář v modlitbě, v bližních. Jde o nabídku,
ne o povinnost. Putování obrazů bude končit velikonočním triduem.
- Plánované společné jednodenní poutní zájezdy: 9. 5. Zlaté Hory – diecézní pouť
rodin, 13. 6. farní pouť Neratov a Vambeřice. Zájemci se mohou již přihlásit
v sakristiích našich kostelů. Bude vypraven vždy jen jeden autobus. Bližší
informace v následujícím Zdroji.
zapsal P. Okapal

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ
Sestry a bratři, 2. března po mši sv. budeme na faře zapisovat intence
na 2. čtvrtletí roku 2020 (duben, květen, červen). Každý má možnost zapsat
do 15. března jednu intenci (nevztahuje se na intence za živou růži, ke cti N. S. J.,
za kněze a jiné obecné intence) a po 15. březnu další – pokud bude ještě volno.
Připomínám, že týden před zapisováním (od 24. února) je možnost si nechat
zapsat jubilejní intenci – jubilea žijících. Jako vždy je možné hlásit nejen osobně,
ale i telefonicky a emailem. Intence lze dávat „na odeslání“ do pohraničí. Znovu
prosím o trpělivost a toleranci při tomto zapisování.

APOŠTOLÁT MODLITBY

březen

Evangelizační úmysl Katolíci v Číně – Modleme se, aby církev v Číně vytrvala
ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
Národní úmysl Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým
zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

CO SE DĚJE
23. 2. neděle – 7. neděle v mezidobí. Před každou mší sv. výstav NSO.
Při mších sv. sbírka na „Haléř sv. Petra“. V 15:00 růžencová pobožnost v zimní
kapli farního kostela s následným masopustním setkáním na faře.

24. 2. pondělí – Po ranní mši sv. v 7:00 v zimní kapli farního kostela, masopustní
snídaně na faře.
25. 2. úterý – Po mši sv. v 17:00 ve farním kostele, masopustní setkání na faře.
- Postní doba 26. 2. středa – Popeleční středa. Mše sv. s udělováním popelce v 7:00 v Šenově
a v 18:00 ve Václavovicích.
28. 2. pátek – Křížová cesta přede mší sv. místo růžence.
1. 3. neděle – 1. neděle postní. Při mších sv. sbírka na opravu fary. Při mši sv.
v 8:45 a v 10:30 kázání zaměřené na děti. V 15:00 křížová cesta seniorů ve farním
kostele.
2. 3. pondělí – Po mši sv. v zimní kapli farního kostela v 7:00 zapisování intencí
a snídaně pro seniory na faře.
6. 3. pátek – 1. pátek v měsíci. Den vzájemných modliteb seminaristů a naší
farnosti. Křížová cesta přede mší sv. Adorace v zimní kapli farního kostela
od 20:00 do 22:00.
7. 3. sobota – Dopolední návštěvy nemocných.
8. 3. neděle – 2. neděle postní. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby farnosti.
V 15:00 křížová cesta maminek ve farním kostele.
9. 3. pondělí – Mše sv. v 7:00 v zimní kapli farního kostela a snídaně pro seniory
na faře.
11. 3. středa – Křížová cesta přede mší sv.
13. 3. pátek – Křížová cesta přede mší sv.
14. 3. sobota – Postní setkání medvědů od 17:00 do 20:00 na faře s o. Mariánem
Pospěchou.
15. 3. neděle – 3. neděle postní. Při mších sv. v 8:45 a v 10:30 speciální
bohoslužba slova pro děti. Při mších sv. sbírka na opravu farního kostela. V 15:00
křížová cesta mužů ve farním kostele.
16. 3. pondělí – Mše sv. v 7:00 v zimní kapli farního kostela a snídaně pro seniory
na faře.
18. 3. středa – Křížová cesta přede mší sv.
19. 3. čtvrtek – Mše sv. ze slavnosti sv. Josefa v 18:00 ve farním koste.
20. 3. pátek – Křížová cesta přede mší sv.
22. 3. neděle – 4. neděle postní. Při mších sv. sbírka na TV Noe. Akce misijní
zákusek. V 15:00 film o Kristu na faře.
23. 3. pondělí – Mše sv. v 7:00 v zimní kapli farního kostela a snídaně pro seniory
na faře.
25. 3. středa – Mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně v 18:00 ve filiálním kostele
ve Václavovicích. Přede mší sv. růženec.
27. 3. pátek – Křížová cesta přede mší sv.
29. 3. neděle – 5. neděle postní. Před každou mší sv. výstav NSO. Při mších sv.
sbírka na běžné potřeby farnosti. V 15:00 křížová cesta manželských párů
ve farním kostele.

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
26. 1. 7 977 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
2. 2. 12 864 Kč sbírka na opravu fary
9. 2. 10 046 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
16. 2. 14 796 Kč sbírka na opravu farního kostela

Děkuji za všechny Vaše dary.
1. neděle v měsíci březnu – sbírka na opravu fary
2. neděle v měsíci březnu – sbírka na běžné potřeby farnosti
3. neděle v měsíci březnu – sbírka na opravu farního kostela
4. neděle v měsíci březnu – sbírka na TV Noe
5. neděle v měsíci březnu – sbírka na běžné potřeby farnosti

PO – 24. února
ÚT – 25. února
ST – 26. února
Popeleční středa
ČT – 27. února
PÁ – 28. února
SO – 29. února
NE – 1. března
1. neděle postní
PO – 2. března
ÚT – 3. března
ST – 4. března
ČT – 5. března
PÁ – 6. března
SO – 7. března

PO – 9. března
ÚT – 10. března
ST – 11. března
ČT – 12. března
PÁ – 13. března
SO – 14. března
NE – 15. března
3. neděle postní

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
NE – 23. února
7. neděle v mezidobí

Š
NE – 8. března
2. neděle postní

Š

7:00

V

8:45

Š 10:30
ŠK 7:00
Š 17:00
Š 7:00
V 18:00
ŠK 18:00
ŠK 7:00
ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
ŠK 7:00
ŠK 18:00
V 18:00
ŠK 18:00
ŠK 7:00
ŠK 8:00

Za Milana Spratka,
dceru Lenku a živou rodinu
Za Eduarda Kolegu,
manželku, živou a † rodinu
Za farníky
Za † Elišku Holendovou, rodiče a snachu
Za † Valerii Jarošovou,
manžela a rodiče z obou stran
Za živé a † členy 1. růže živého růžence
Za Jaroslavu Tvardkovou
Za Petra Borového, manželku a zetě
Za † Annu Paškovou,
manžela, 2 dcery, 3 syny a 2 zetě
Za živou rodinu Paškovu
o další Boží ochranu
Za Janu Kotulovou a živou rodinu
Za Břetislava Slívu a rodiče z obou stran
Za farníky
Za živou a † rodinu Kuchařovu a Olšákovu
Za † Antonína Bernatíka a rodiče
Za Aloisii Vítkovskou,
manžela, syna, zetě a † rodinu
Za Jiřího Adamuse,
rodiče, živou a † rodinu
Ke cti N. S. J. od ctitelů
Za živé i † členy sdružení
Eucharistická hodina

PO – 16. března
ÚT – 17. března
ST – 18. března
ČT – 19. března
sv. Josefa
PÁ – 20. března
SO – 21. března
NE – 22. března
4. neděle postní
PO – 23. března
ÚT – 24. března
ST – 25. března
Zvěstování Páně
ČT – 26. března
PÁ – 27. března
SO – 28. března
NE – 29. března
5. neděle postní

7:00

V 8:45
Š 10:30
ŠK 7:00
ŠK 18:00
V 18:00
ŠK 18:00
ŠK 7:00
ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
ŠK 7:00
ŠK 18:00
V 18:00

Na poděkování za 90 let života s prosbou
o Boží Požehnání a ochranu Panny Marie
Za Alenu Tomisovou, manžela a † rodinu
Za farníky
Na jistý úmysl
Za † Františka Kyšku
Za Albínu a Bohumila Kuchařovy a † rodinu
Na poděkování za přijaté milosti
Za Emanuela a Emilii Damcovy a duše v očistci
Za živé a † členy 8. růže živého růžence
Za živou a † rodinu Pituchovu, ochranu P. Marie
Za Marii Kempnou a živou a † rodinu
Za farníky
Za Klotyldu Nytrovou a 2 manžely
Za rodinu Bednářovu a Varnuškovu
Za Ladislava Drozda,
2 manželky, zetě a duše v očistci

Š 18:00

Za muže naší farnosti

ŠK 7:00
ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
ŠK 7:00
ŠK 18:00

Za rodinu Jedinákovu
Za živé a † členy 1. růže živého růžence
Za Lubomíra Šiguta, syna a ostatní † rodinu
Za Marii Brháčkovou, manžela a rodiče
Za farníky
Za Jana Kubného, 2 manželky a 2 syny
Za rodinu Spratkovu, Kolářovu a Stachovských

V 18:00

Za Marii a Jana Slívovy, živou a † rodinu

ŠK 18:00
ŠK 7:00
ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45

Za Josefa Stacha, manželku a živou i † rodinu
Za Hedviku Blahetkovou, manžela a 3 zetě
Za živé a † členy 4. růže živého růžence
Za Janu Šebestovou, manžela a 2 syny
Za Vlastu Hrbáčkovou, manžela, rodiče,
duše v očistci a za živou rodinu
Za farníky

Š 10:30

Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy
Kostelní 129, 739 34 Šenov, 596 887 308, 731 534 034,
rkf.senovuostravy@doo.cz, http://senov.krestane.net

