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TV NOE 
 

    Probíral jsem se v archivu farních událostí, 

které zachycují fotografie ve složce  počítače 

s názvem 2012. Setkání Včelek, TV NOE, 

Pink-ponk, Cesta kolem dokola (celodenní 

výlet pro děti). K čemu stojí za to se 

v úvahách vrátit? Třebaže každá z akcí má 

své kouzlo, dáte mi jistě za pravdu, že jedna z nich svým významem a mimořád-

ností přeci jen vyniká nad ostatními. Je to naše nedělní liturgie v ostravském koste-

le sv. Václava, spojena s návštěvou Televize Noe. 

Nejen podle mého mínění, ale také podle reakcí vás poutníků, jsme prožili vel-

mi krásnou neděli. Na své si přišli jak milovníci krásné hudby, architektury a přeno-

sové techniky, tak i děti v ateliérech Telepace. To, co bychom ovšem nečekali, byly 

reakce a projevy díků ze strany diváků TV NOE. Jen mimochodem jsem zazname-

nal dva dopisy čtené v pravidelném pořadu: Noemova pošta. Jeden z nich byl 

zvláště působivý. Autor píše, že se s manželkou už nedostanou na mši svatou a 

tak s povděkem přijali přenos bohoslužby 5. února tohoto roku. Zmiňuje se o tom, 

jak krásná liturgie to byla, jak je potěšil zpěv sboru i malých dětí. „Jako bychom 

tam přímo byli,“ citoval otec Leoš Ryška. 

Vnitřně jsem se z toho radoval, jak by ne, ješitnost je přece v každém nás. 

Později mi ale začalo docházet, jak samozřejmé se nám někdy zdají věci, které 

jsou vlastně velmi krásné a mimořádné. Až lidé „odjinud“ nám musí nastavit zrca-

dlo a říci, jak krásné věci se kolem nás dějí. Mše svatá, kterou společně každou 

neděli slavíme, je předchutí nebeských oslav Božího Beránka. Když se shromaž-

ďujeme kolem našeho Pána a každý něco dá “do společného“, ať už jsou to muzi-

kanti, lektoři, ministranti nebo ostatní věřící svým zpěvem a modlitbami, vzni-

ká něco neobvykle krásného. A to proto, že to vše spojuje jeden Duch, vycházející 

z Otce i Syna, jak se modlíme v Krédu. 

Dá se tedy říci, že všechny pochvalné reakce jsou vlastně připomenutím veli-

kosti daru, který máme, který může společně neděli co neděli rozbalovat a z něho 

se těšit. Díky, Pane, za tento „televizní“ den. 
váš otec Petr 

mozaika v kapli Telepace 
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Vložme srdce  
do Boží dlaně 

„Mše svatá je jedinečný okamžik, při 
kterém můžeme od Boha dostat energii 
a nabít svá srdce.“ Slova, která pronesl 
otec Petr na začátku mše svaté 
v kostele sv. Václava v Ostravě. Naše 
oderská farnost tam byla pozvána tele-
vizí NOE. Výjimečnost této neděle ne-
byla jen v tom, že jsme se zúčastnili 
mše svaté, kterou v přímém přenosu 
vysílala televize, ale také byla výjimeč-
ná atmosférou, kterou každý z nás cítil. 

V minulosti hrozilo, že bude kostel 
sv. Václava zbořen. Pod městem je 
totiž mnoho chodeb a důlních slují a 
důsledkem toho se začal naklánět. Bylo 
rozhodnuto, že kostel musí být odstra-
něn. Podařilo se však to, co se zdálo 
být nemožným a kostel stojí dál na 
svém místě. Je trochu jiný, než na co 

jsme zvyklí. Myšleno svou výzdobou, 
stylem lavic apod. Má však svoje kouz-
lo. Z části odkryté fresky, výborná akus-
tika, kde nádherně vyznívá hudba a 
zpěv nesoucí se jeho prostorem. Náš 
chrámový sbor Chorus kolegium Odry, 
který doprovázel mši svatou, se předve-
dl velmi dobře. Svědčí o tom i slova 
chvály od tamního kněze a místních 
věřících. Každý, kdo sledoval mši 
v televizi, mi dá jistě za pravdu. 

Po mši svaté jsme byli na exkurzi 
ve studiu TV Noe.  Televize NOE stojí 
hned vedle kostela sv. Václava. Nako-
nec jsme navštívili chrám Ducha Svaté-
ho, kde bude mít v červenci primici otec 
František. Je to velkolepý chrám 
v moderním stylu. Krásné. 

A tak skončila obyčejná a přitom 
tolik sváteční neděle s neobyčejnými 
zážitky a s rozehřátým srdcem v Božích 
dlaních. 

  Marta Matyášová 

Velikonoce

 

Datum Velikonoc 

Velikonoce jsou křesťanským svátkem, oslavujícím vzkříšení Ježíše Krista. Koncil 
nicejský určil v roce 325 našeho letopočtu po delším sporu datum Velikonoc na 
neděli po prvním jarním úplňku. 

Tradice Velikonoc 

K tradici Velikonoc se váže 40dní půstu. Období půstu začíná Popeleční středou. 
Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí, tedy 

Velikonoce samy o sobě jsou symbolem vítězství života nad smrtí,  

oslavou naděje a také svátkem jara. 
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nedělí předcházející Velikonoční neděli. Velikonočnímu pondělí pak předcházejí: 
Modré pondělí, Žluté úterý, Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký Pátek, 
Bílá sobota a již zmiňovaná Velikonoční neděle, které se též říká Boží hod veli-
konoční. Druhá velikonoční neděle, tedy neděle následující po Velikonoční neděli, 
se nazývá Bílá neděle, dříve také Provodní neděle. 

Oslava Velikonoc 

V různých oblastech jsou s Velikonocemi spojeny různé velikonoční tradice a „hry“. 
Vždy je však jejich ústředním motivem vejce. Už staří Římané používali vajíčko 
jako odměnu pro nejlepšího atleta. 
Zatímco u nás na Velikonoční pondělí šlehají chlapci dívčí nohy a pozadí vrbovými 
proutky nebo pletenou pomlázkou, za což jsou odměněni vajíčkem, na západ od 
nás začínají v domácnostech pátrací akce. Gigantický zajíc totiž schoval v bytech, 
na zahradách a v okolí domů velikonoční vejce a je třeba je najít. Do hledání vají-
ček bývají často zapojeny celé komunity, skupiny dětí i pracovní kolektivy dospě-
lých. Další velikonoční zábavou v zemích na západ od našich hranic je tzv. válení 
vajíček. V této soutěži vyhrává ten, kdo doválí vajíčko nejdále, aniž by se rozbilo. 
Asi nejznámější „válení“ se koná každoročně před Bílým domem ve Washingtonu. 

Beránek 

Symbol beránka byl rozšířen v celé středomořské civilizaci již před naším letopoč-
tem, ale ve spojení s Velikonoci je vysvětlován biblickou tradicí. Když spatřil Jan 
Křtitel Krista, zvolal: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ V hebrejské 
tradici symbolizovaly ovce a jehňata Izraelitu jako člena „božího stáda“. 

Vajíčko 

Zvyk konzumovat v době Velikonoc vejce k nám přišel z Německa a je dost mož-
né, že souvisí se zákazem jíst vejce v době půstu. Vejce ale od nepaměti symboli-
zovalo zárodek či počátek života a životní sílu (v antických hrobech byly nalezeny 
figurky boha Dionýsa s vajíčkem v dlani –  symbol návratu k životu, znovuzrození). 

Velikonoční zajíc 

Pro různé dávné civilizace (např. Aztékové a Egypťané) byl zajíc symbolem štěstí, 
moudrosti a plodnosti. V Bibli najdeme zajíce mezi tvory „maličkými na Zemi a 
moudřejšími nad mudrce“ a jako symboliku pro skromnost, důvtip a pokoru. Po-
věstnou „nadměrnou“ zaječí smyslnost a plodnost pak církev řešila znázorněním 
zajíce bílé barvy u nohou Panny Marie a popisovala tento výjev jako „vítězství čis-
toty nad tělesným pokušením“. 

Marta Matyášová, zdroj:  časopis „Velikonoční dekorace“ 
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 V mysli se mi 

neustále opa-

kuje tato věta 

z Křížové ces-

ty. Jak úžasné 

je vědět, že jsem součástí Kristovy lás-

ky, že nikdy nebudeme sami… 

Chci se vrátit k různým prožitkům 

ze života naší farnosti po skončení do-

by vánoční až po dobu postní. Prožívá-

me mnoho radostných okamžiků, slav-

nostních chvil i ztišení a rozjímání nad 

oslavujícími promluvami otce Petra a 

jáhna Františka. Velikým Božím darem 

jsou naše děti. Mladí zpěváčci oboha-

cují páteční mše svaté svými písněmi a 

doprovodem na hudební nástroje a je-

jich nadšení přinést něco ze sebe k 

oslavě Pána podněcuje i nás starší, 

abychom se přidali. 

Zvláštním prožitkem, dalo by se říci 

„pohlazením duše“, jsou procítěná sóla 

naší dlouholeté zpěvačky paní Oldřišky 

Hrabovské, která zároveň pečuje o pře-

krásnou výzdobu kostela po celý rok, 

jež oslovuje a nás všechny naplňuje 

obdivem a vděčností. Vždyť květiny 

jsou velikým Božím zázrakem, a tím i 

nejkrásnější ozdobou. 

Vstoupili jsme do doby postní, rozjí-

máme nad utrpením Pána Ježíše. A tu 

jako svěží dech předjaří vedou Křížo-

vou cestu děti. 

Mají předsevzetí, které si daly – kaž-

dý den myslet na jednoho člověka. 40 

dnů – 40 obdarování myšlenkami a 

modlitbami čistých dětských srdcí. 

„Dnes myslíme na vás,“ říkají mi po mši 

svaté a já, věřte mi, nemohla ani 

usnout. To, co proběhlo v mém nitru, se 

nedá popsat – dojetí, nesmírná radost, 

údiv a vděčnost. Myslím, že dětská 

modlitba má velikou sílu. A tak, moje 

drahé děti, děkuji, děkuji za 29. únor, 

kdy vaše myšlenky patřily mně a děkuji 

za všechny dny další, prozářené lás-

kou… 

Již blízko jsou nádherné svátky Veli-

konoc, znamenající obrovskou naději a 

radost, že Pán Ježíš znovu a znovu 

vchází do našich srdcí, aby tam roznítil 

plamen lásky, které je v našem složitém 

světě tolik zapotřebí. 

Karla Černochová 

„Vryl jsem si tě do dlaní…“ 
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Betlémské světlo 
Jako již tradičně skauti a skautky z Oder a Fulneka dne 23.12. rozváželi Bet-

lémské světlo. 
Světlo se rozváželo na trase Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. V 

Budišově jsme navštívili otce Petra Fichnu. Co však bylo letos nového na rozvozu 
Betlémského světla? Letos jsme Betlémské světlo rozdávali na náměstí v Odrách 
a účast veřejnosti byla k mému překvapení velká. Letos tuto akci určitě zopakuje-
me.    

                 
 
 

Oddílová výprava v Budišově nad Budišovkou 
V termínu 20. -22. 1. proběhla výprava skautů z oddílu Odry- Fulnek. Výpravy 

se účastnilo 31 dětí včetně vedoucích. Ubytováni jsme byli na faře v Budišově nad 
Budišovkou. Užili jsme si spoustu her, bobování, sněhových radovánek, ale také 
ukládání dřeva. Výprava se opravdu povedla. Další akcí v takovém „kapacitním 
rozměru“ bude skautský tábor, který proběhne v termínu 15. – 29.7.  
                       

Uzlářská regata 
Dne 24.3. proběhla v Novém Jičíně skautská okresní soutěž ve vázání uzlů. 

Soutěže se účastnily skautky a světlušky z družiny Berušek, jmenovitě: Marie Cel-
narová, Anežka Orságová, Julie Hrabovská a Magdaléna Jakubíková. Děvčata 
statečně bojovala a vedla si velmi dobře. Nejlépe se dařilo Anežce, která 
v kategorii do 12 let postoupila z několika desítek závodníků do nejlepší šestice. 
Gratulujeme.  
 

„Čvachtan“ Josef Klézl, hlavní organizátor  

rozvozu Betlémského světla na této trase 
Magda Jakubíková se svou lucerničkou 
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Skauti připravují 
 
1. 4. PLETENÍ POMLÁZEK A BARVENÍ VAJÍČEK 
Jménem skautů z oddílu Odry – Fulnek bychom Vás (širokou veřejnost) chtěli po-
zvat na tuto akci. Akce probíhá od 14:00 do 16:00 před skautskou klubovnou 
(budova Úřadu práce v Odrách).  
Kluci, přineste si s sebou vrbové proutí a my Vás naučíme plést pomlázku. 
Holky, přineste si s sebou vajíčka vařená či vyfouklá, popřípadě jiné speciální po-
můcky. Akce je pro děti, jejich rodiče a širokou veřejnost. 
 
14. 4. ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK   
Tento den proběhne v Suchdole nad Odrou střediskové kolo Závodu vlčat a světlu-
šek. 
 
21. 4. IVANČENA  
Tradiční výstup na Lysou horu. Jestliže by se k nám chtěl kdokoliv připojit, napište 
mail pro bližší informace na 06Anca@seznam.cz. 

 

24. 4. DEN V KROJÍCH  

V tento den chodí skauti z celé ČR v krojích.  

Je to den sv. Jiří - patrona skautů. 

 

Těšíme se na Vás.  
Anna Vymětalová 

housenkovaná 

mailto:06Anca@seznam.cz
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Cesta kolem dokola 
       Dne 20. 2. jsme se s Ivou Jasnou, otcem Petrem, 
jáhnem Františkem a dětmi vypravili na výlet zasněženou 
krajinou „cestou kolem dokola“. Cesta byla velmi náročná 
a ještě dodnes mě pobolívá kotník, ale přesto to stálo za 
to! Už se těším na další.                                                                                                   

Julie Hrabovská 
Jak jsme šli na výlet, tak se mi líbila výprava na Veselí a 
na větrné eletrarni. Jak jsme se koulovali a smáli jsme se. 
Nelíbilo se mi, jak jsme běhali kolem lesa.  

Vlasta Sedláková   
Šli jsme hodně daleko přes sněhovou poušť a bylo tam hodně sněhu. Líbilo se 

mi to, jak jsme zapadali do toho sněhu a líbili se mi tam hry. Jak jsme šli u větrné 
elektrárny a jak jsme se tam fotili.                                                             Pavel Sedlák  

 
Líbil se mi závěr. Líbili se mi sladké ceny a had tam vůbec nechyběl.  

Radim Sedlák 

Valentýnské ohlédnutí 
Pouť ke svatému Valentinovi v Bravanticích 12. 2. byla sice za toho nejmrazi-

vějšího počasí letošní zimy, ale účast  více než dvouset poutníků  tím nikterak po-
znamenána nebyla. Atmosféra byla milá a hřejivá, místním farníkům patří za to dík 
a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. 

Jako pohlazení působí každoročně milé setkání zamilovaných v Klokočůvku. 
V režii manželů Kučerkových jsme mohli  opět strávit krásné odpoledne 19.2.  a 
tím dovršit týden manželství. 

Mockrát děkujeme.                                                                              manželé Hrabovští 

 II. farní  ples v Mankovicích 

Už dávno dozněly poslední tóny hudebníků a tanečníci ukázali 
a dokončili své kreace  –   my se však ve své mysli ještě krátce 
ohlédneme za uplynulou plesovou sezónou. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří  pomohli 

organizačně,  finančně , modlitbou a také svou účastí  na farním 

plese v Mankovicích. Díky Vám všem za úroveň této společenské akce, která opě-

tovně  ukázala,  že  i my  křesťané  se umíme bavit a vytvářet příjemná a radostná  
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společenství  i mimo kostelní  lavice. Kladné ohlasy na organizaci, příjemnou zába-

vu a glanc hudebníků pospolu s tanečníky nás posunuly prý až do výšin Žofín-

ských plesů. I výtěžek nebyl  zanedbatelný. Částka 14 615,- Kč bude plně využita 

k opravě zvonů. Srdečné Pán Bůh zaplať.  

To vše nám dodává odvahy Vás už dnes pozvat na III. farní ples do Mankovic,  

26. ledna 2013. Plánujeme se vydat napříč hudebními žánry a tak dojde i na žáda-

ný bigbít. 

 

Pozvánka 
12. května 2012 v KD Mankovice proběhne Country bál 

v předvečer Dne matek. Zveme všechny příznivce skupiny Smečka 

a všechny lidičky, kteří chtějí podpořit děti z našich farností, neboť výtěžek  akce 

bude tentokrát věnován na podporu  letního farního tábora.  
farníci  z Mankovic  

Burza 
Můžete donést: 

letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské) 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,utěrky, záclony,látky – nepoškozené ! 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční 
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
kočárky, hračky a ostatní věci po dětech. 
 

Věci přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily převozem. 
Věci, které zůstanou, si odveze Diakonie Broumov, nezisková 
humanitární organizace. Prosíme o příspěvek na odvoz. 
Burza se koná ve velkém sále farní budovy v Odrách. 
 

Otevírací doba: 
 
PÁTEK           4. 5. 2012                 9  -  18 hod. 
SOBOTA        5. 5. 2012                 9  -  12 hod. 

                     
 Zveme vás! Přijďte! 

Jitka Jakubíková 
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Basketbalový turnaj děkanátu Bílovec 
             10. března se uskutečnil v městské sportovní hale v Odrách již 3.ročník 
našeho děkanátního turnaje. Letos poprvé se jej účastnilo pět týmů. 
             Začnu-li našimi hosty z děkanátu Opava, pak to byl tým farnosti Budišov 
nad Budišovkou, se kterým přijel P. Petr Fichna, náš bývalý oderský kaplan. Pa-
vel Kučerka senior sestavil tým farnosti Vítkov. Turnaje se dále účastnil tým Ben-
jamin Odry pod vedením kazatele, pana Radka Hanáka. Pan Mgr. Marcel Vlček 
postavil tým Rangers.  
 
Tabulka turnaje : 
1. Rangers                         106 : 37              8 b. 
2. Benjamin                         72 : 42               7 b. 
3. Vítkov                              53 : 57               6 b. 
4. ŘKF Odry                        62 : 53               5 b.  
5. Budišov                          17 : 121              4 b. 
 
Nejlepším střelcem turnaje byl Denis Strempek (Rangers) se 38 body.  
Sestava našeho týmu ( body ) :  
Jakubík V.(14 b.), Ďurica M.( 10 b), Mojek M. ( 12 b), Mohelník P.( 12 b), Hrabov-
ský J.( 5 b), Foldyna P., Mareček M.( 2 b) a Skalka J.( 7 b). 
         Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru této farní akce. Naše-
mu faráři otci Petru Kuníkovi za zaštítění turnaje a jeho zahájení. Jáhnu otci Fran-
tišku Staňkovi, že nás přišel povzbudit. Mgr. Petru Marinovovi za kvalitní práci su-
dího. Mgr. Marcelu Vlčkovi za rozhodcovskou výpomoc. Paní Janě Vymětalové za 
očíslování dresů. Aničce Vymětalové a Tomáši Markovi za zdravotnickou službu.  
          Co ještě říct na konec? Doufám, že se naše družstvo poučilo z neúspěchu a 
příště předvedeme kvalitnější výkon. 
                                                                               Josef Skalka 

Farní tábor 
Ve dnech 18. 8. (sobota) – 25. 8. (sobota) 2012 se 

uskuteční farní tábor v nádherném prostředí valašských kop-

ců – ve Valašské Bystřici (cca 10 km od Rožnova p. R.). Zveme mládež a děti po 

ukončení 1. třídy.  Přihlásit se lze do 31. května u Ivy Jasné.  

Bližší informace budou sděleny rodičům přihlášených dětí. 
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Misijní den 
V sobotu 26. května zveme děti a mládež do Kroměříže na  

misijní den dětí organizovaný Papežským misijním dílem sídlí-
cím  ve Špindlerově Mlýně.  

Bližší informace budou oznámeny začátkem května. 

Noc kostelů v Odrách 
Vážení farníci oderští, po loňské přestávce se 

opět, už podruhé, zapojíme do celonárodního pro-

jektu „Noc kostelů“. S tímto nápadem přišli křesťa-

né ve Vídni, kde proběhla první Noc kostelů již v 

roce 2005. Během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 

2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a modlitebny v 

České republice.  

Smyslem tohoto projektu je zpřístupnit všem občanům k návštěvě jednotlivé 

části kostela či fary, umožnit komentovanou prohlídku a nabídnout program, který 

přibližuje život tamního křesťanského společenství.  

Jak píše otec biskup František: Kostel je místem, kde mohu stále něco objevo-

vat. Ať jsou to detaily, kterých jsem si dosud nepovšimnul, nebo mne zaujme dů-

mysl architekta, krása uměleckého předmětu. Ale kostel je místem, které působí 

také na duši člověka. Je ostatně známo, že nitro člověka bývá přirovnáváno k 

chrámu jako něco posvátného. Možná právě tato podoba člověka s chrámem je to, 

co nás oslovuje a snad i přitahuje. 

Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 1. června. Pro návštěvníky se 

kromě bohatého programu a množství prospektů také nabízí poutnický pas s otáz-

kami zjistitelnými v pouze v daném kostele. 

Již teď se vás obracím s prosbou o pomoc s realizací tohoto projektu. Přijímá-

me každý nápad, který přispěje k přitažlivosti této akce a také každou nabídku spo-

lupráce. Na pondělí 16. dubna v 19 hodin svolávám 1. schůzku, kde můžete 

předložit své nápady a nabídky pomoci. Ve čtvrtek  3. 5. 2012 v 16 hod se pak 

uskuteční "Setkání pořadatelů Noci kostelů" a to v budově Biskupství ostravsko-

opavského. Na tomto setkání budou předány propagační materiály, sdíleny užiteč-

né zkušenosti z minulých let a budou zdůrazněny také novinky pro letošní rok.  
P. Petr Kuník 
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Kněžské svěcení jáhna Františka Staňka 

S radostí vám oznamujeme, že v sobotu 30. června 2012 bude v Ostravě  

Mons. Františkem Lobkowiczem vysvěcen na kněze otec František Staněk, který  

vykonával v našich farnostech roční jáhenskou praxi.  

Ve dnech 17. - 23. června bude konat duchovní cvičení na Velehradě. Primič-

ní mši svatou bude sloužit v Ostravě - Zábřehu v pondělí 2. července v 17 hodin. 

Protože je pravděpodobné, že otec František bude zastávat službu kaplana v na-

šich farnostech, připravili jsme plán jeho děkovných bohoslužeb s charakterem 

primiční mše svaté a to takto: 

 

Tošovice - sobota 7. července 17.00      Veselí u Oder - sobota 7. července 18.30 

Mankovice - neděle 8. července 8.00     Odry - neděle 8. července 10.00 
 

Prosíme o přímluvnou modlitbu na tento úmysl již nyní a zvláště pak ve dnech 

duchovních cvičení a samotného kněžského svěcení. 

Májové pobožnosti 
Úterý 1. května v 18.00 - kaple svatého Josefa v Odrách 

Středa  2. května v 18.00 - kaple Panny Marie v Mankovicích  

Pondělí 7. května v 18.00 - kaple Panny Marie Růžencové v Loučkách 

Pondělí 14. května v 18.00 - kaple sv. Anny na Veselí u Oder 

Pondělí 21. května v 18.00 - kaple Panny Marie v Jakubčovicích  

Středa 23. května v 18.00 - kaple Panny Marie v Mankovicích  

Pondělí 28. května v 18.00 - kaple Andělů strážných na Vítovce 

Čtvrtek 31. května v 18.00 - kaple U skalních sklepů v Odrách  

 

Boží Tělo 
Oslava slavnosti Těla a Krve Páně s liturgickým průvodem se letos uskuteční  
ve čtvrtek 7. června na Veselí u Oder v 16 hodin. 
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Nejbližší akce 
 

Přednášky: 
Sestra Filoména z Kongregace Dcer Božské Lásky bude hovořit o svědectví 
mučednictví spolusester v Sarajevu. Na faře v Odrách v pátek 13. 4. v 18 hodin 
 

Hody:  
Kaple Panny Marie v Tošovicích, úterý 8. května v 10.30 
Kostel Navštívení Panny Marie v Mankovicích, neděle 3. června v 9.30 
Kostel Nejsvětější Trojice na Veselí u Oder, neděle 3. června v 11.00 
Kaple sv. Antonína v Klokočůvku, neděle 10. června v 11.00  
Kostel sv. Prokopa na Pohoři, neděle 1. července v 11.00 
Kaple Panny Marie Karmelské v Jakubčovicích, neděle 15. července v 11.00 
Kostel sv. Bartoloměje v Odrách, neděle 26. srpna v 9.30  
 

Brigády: 
Sázení stromků na Pohoři, sobota 14. dubna od 8.00 
Svoz dřeva z Pohoře na faru, sobota 28. dubna od 8.00 (změna vyhrazena) 
 

Sportovní akce: 
Sportovní den v Tošovicích 7. srpna dopoledne 
 

Jiné: 
Setkání kněží studujících na české koleji Nepomucenum v Římě, Odry 21. - 22. 5. 
Svatodušní smažení vaječiny na Výletišti v Emauzích, neděle 27. května ve 14.30 

Pozvánka mladým do Žďáru 
 

Koná se ve dnech 14. - 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou 
 

Mottem setkání je citát z listu sv. Pavla Galaťanům:  
„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství věřících lidí a setkat se se svými biskupy. 
Přihlásit se lze přes webové rozhraní http://signaly.bluepro.cz/prihlaska, „doklikáte“ 
se tam i přes naše webové stránky: www.farnostodry.cz 

Osobně se můžete obrátit na otce Františka nebo na animátorku Marii Kučerkovou. 

http://signaly.bluepro.cz/prihlaska
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
 

Dejte se do práce a vaší odměnou bude citát, který se jistě stane  
nemalým povzbuzením pro vaši další modlitbu.  
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Simone Weil [simon véj],  
3. února 1909 Paříž – 24. srpna 1943 Ashford, (hrabství Kent) byla francouz-
ská filosofka, sociální reformátorka a mystička.  
 

Připravila Jana Vymětalová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1909
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1909
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
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Foto na  titulní straně: Z výletu pro děti a mládež „Cesta kolem dokola“,  20. 2. 2012 

          Velikonoční pořad bohoslužeb 2012 


