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Jestliže dá v oběť svůj život,
uzří potomstvo, které bude žít dlouho.
Iz 53,10

Svatopostní tajemství
Láska mi dala z nebe sestoupit v tento svět,
ona mi káže sebe dát v oběť, i svou krev.
Láskou mi srdce puká, milostí přemnohou,
kříž ani smrti muka ji zdolat nemohou.
Korunu nosit z trní mě ona učí jen,
posměchu jenom pro ni jsem terčem učiněn.
Že v žízni žluč jsem lokal, že srdce pilo tresť,
že oštěp bok můj proklál, jen dílo lásky jest.
Jen pro ni, přeubohý, v úzkostech přebývám,
pro ni ruce i nohy probity hřeby mám.
Tu věrnou muku moji chceš splatit duše, rci?
Miluj mě! To mě zhojí. Jen lásku, Lásko, chci.
z básně Simona Dacha
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Dopis od nejvěrnějšího přítele
Pozoroval jsem tě, když jsi ráno vstala. Doufal jsem, že ke mně
promluvíš, i když jen několika slovy; zeptáš se na můj názor nebo
poděkuješ za dobro, co se ti stalo včera. Ale zjistil jsem, že ti zabere
moc času, aby ses rozhodla, co si obléci. Když ses chystala kvapem
na cestu, vím, že jsi měla pár chvil mě pozdravit, ale byla jsi moc
zaneprázdněna.
Jednou jsi 15 minut seděla úplně nečinně. Pak jsem viděl, jak
jsi vyskočila – myslel jsem, že chceš se mnou mluvit, ale ty jsi
běžela k telefonu a zavolala kamarádce, abyste probrali nejnovější
klepy.
Celý den jsem tě trpělivě pozoroval. Nakonec si myslím, že jsi
měla víc práce, než abys urvala trochu času pro mě. Viděl jsem, jak
se před jídlem rozhlížíš. Asi ses cítila trapně, abys na mě
promluvila. Podívala ses o pár stolů dál a viděla jsi, jak několik
tvých přátel krátce mluví ke mně, než začali jíst. Ty jsi to neudělala.
Rozumím. Ale ještě je pořád čas a doufám, že jednou budeš se
mnou mluvit.
Šla jsi domů. Zdálo se, že máš moc práce. Něco jsi udělala a
pak zapnula televizi. Nevím, jestli televizi máš ráda nebo ne, ale ať
tam je cokoli, ty sedíš a sleduješ ji bezmyšlenkovitě. Opět jsem
trpělivě čekal, než jsi během sledování televize povečeřela, ale ani
teď jsi ke mně nemluvila.
Při zalehnutí jsi vypadala unaveně. Popřála jsi rodině dobrou
noc a zapadla do postele a během pár vteřin usnula.
Snad ani nechápeš, že jsem vždy při tobě a jsem trpělivější, než
bys myslela. Mám tě moc rád a každý den čekám na modlitbu, na
poděkování. Je velice těžké vést komunikaci jen jednostranně.
Než zase vstaneš, já budu opět čekat na tebe se svou láskou.
Doufám, že mi dnes věnuješ pár chvil.
Měj hezký den. Tvůj přítel – Bůh.
z maďarštiny přeložila Mária Moravcová
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Zima
Je zima, mrzne, zebe nás až do „morku kostí“ a kolikrát vidím,
že je nás v naší kapličce malinko… někdy… pár minut před
začátkem mše svaté, jsme v kapli my a otec… Kolikrát se mi
hlavou honí myšlenky, jestli to není zbytečné, ta mše svatá u nás,
vždyť bychom „my“ na mši svatou dojeli i jinde…. Pár okamžiků,
někdy i po začátku mše svaté, přijde jedna babička, pak druhá,
někdy i pár „výletníků“…
Naši otcové jsou trpěliví, obětaví, mši svatou slouží pořád
soustředěně…
Dnes jsem
otevřela knihu „Až k prolití krve“ o otci
Kubíčkovi… .náhodně… a vida…: Když šlo o duše, čas ani
kilometry nehrály u Ladislava žádnou roli. Jistá řeholní sestra se ho
jednou zeptala proč jezdí do kterési vesnice sloužit mši svatou, když
ví, že na ni přijde sotva jedna babička. Klidně jí odpověděl: „Aby
do té vesnice přišel Pán Ježíš…“
Otče Vladimíre, otče Zdenku, DÍKY…
Katka Kučerková

Velikonoční tradice, jak si je pamatuji
V době velikonoční už kvetly sněženky, petrklíče a některým
rokem i fialky. Maminka nám zakázala je trhat, dokud se nevylíhla
kuřátka. Nevím sice proč, ale žádné luční květiny do domu
nesměly. Co může být krásnějšího než velikonoční doba? Příroda se
probouzí a ukazuje své čaro, krásu po zimních časech. A v nás bují
radost z toho, co nás čeká. Něco nového a krásného. Slib Pána
Ježíše, že jeho království je pro nás otevřeno. Tak jako On zvítězil
nad smrtí i my budeme spaseni. To jsou Velikonoce.
Nechápu, jak může někdo říct, že nemá rád tyto svátky.
Vzpomínám na dětství, jak jsme se na Velikonoce těšili. Bylo hodně
práce (muselo se vygruntovat), ale radost veliká. Maminka nám
všem koupila nové šaty a boty, chystala se velikonoční výzdoba,
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připravovaly se pokrmy. V sobotu se upekl mazanec, vařilo se
uzené, klobása a fašírka (sekané maso s bylinkami), salát – červená
řepa s křenem a také nezapomenutelná pochoutka z vajec zvaná
hrudka. Hrudka se připravovala pouze jednou v roce – právě o
Velikonocích. Postup je následující. Mléko, vejce, cukr a rozinky se
na mírném ohni svaří dotuha, směs se scedí přes plátýnko a nechá
se odkapat. Výsledkem je hmota (hrudka) podobná domácímu
tvarohu, ale má žlutou barvu a chutná sladce a lahodně. Dodnes
hrudku každé velikonoční svátky připravuji a tuto tradici jsem
přenesla na své syny a ti do svých rodin.
V sobotu dopoledne u nás doma děvčata barvila vajíčka. A že
jich bylo třeba! Maminka přinesla košíček vystlaný krajkami, do něj
jsme vkládaly vajíčka, uzené maso, klobásu a hrudku. Stejným
způsobem se košíčky chystaly i v ostatních domácnostech v naší
vesnici. V neděli jsme vyšňoření s košíky v ruce kráčely do kostela,
kde pan farář obsah košíčků posvětil. Mše začínala procesím, kdy
v čele průvodu šel varhaník, nesl velikonoční svíci a předzpívával
píseň „Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aleluja“. Za ním šli
ministranti, nesli velký koš a lidé, kteří stáli po stranách a zpívali
s varhaníkem, do něj dávali čerstvá vajíčka. Bylo to nádherné. Naše
kmotra nás každoročně v kostele obdarovávala obrovským
čokoládovým vajíčkem. Vždy jsme se na tento dárek těšili. Po mši
jsme spěchali domů k velikonočnímu obědu. Po obědě se všechna
děvčata sešla na návsi před kostelem. Udělaly jsme dlouhého hada a
zpívajíce kráčely vesnicí. Pěly jsme lidové písně, které se zpívají
pouze o Velikonocích. U každého domu sedávali před brankou
dědečkové a babičky a dívali se, jak nám to jde.
Na velikonoční pondělí měli zase kluci svůj den. Chodili od
domu k domu, ale hlavně tam, kde měli nějakou holku. Stálo to za
to. Kluci děvčata slili vodou od hlavy k patě (nezřídka některá
z holek skončila v potoce) a za to dostali pomlázku. Tenkrát to byla
jen malovaná vejce, žádné cukrovinky. Hoši nám poděkovali tak, že
nás postříkali voňavkou. Musely jsme náramně vonět všemi
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možnými vůněmi – každý z chlapců měl totiž jinou značku, obvykle
to byly ty nejlevnější voňavky, kterých bylo všude dost. Tyto
velikonoční dny byly naplněny jucháním a smíchem. No řekněte –
není to krása?
Velikonoce nám přinášejí veselí a radost, ale také připomínku
našeho Spasitele. Veselé Velikonoce Vám všem
Marta Matyášová

Basketbalový turnaj
V sobotu 13. března oderská farnost uspořádala děkanátní
basketbalový turnaj mužů. Zúčastnily se ho týmy z farnosti Bílovec,
sboru Českobratrské církve evangelické v Odrách (Benjamín Odry)
a za naši farnost dvě družstva. Rád bych vás seznámil se složením
našich sestav a s výsledky celého turnaje.
A – tým: O. Lišifka, V. Jakubík, D. Jiříček, Pavel Kučerka ml.,
T. Kubíček, T. Holubčík, P. Martínek a P. Rudolf
B – tým: J. Skalka, Petr Kučerka, Pavel Kučerka, P. Foldyna,
D. Skalka, P. Mohelník, P. Rada a o. P. Fichna
Jednotlivé zápasy:
Odry A – Bílovec
Odry B – Benjamín Odry
Benjamín Odry – Bílovec
Odry A – Odry B
Odry B – Bílovec
Benjamín Odry – Odry A
Tabulka turnaje
1. Odry A
2. Benjamín Odry
3. Odry B
4. Bílovec

30:6
19:16
29:2
19:5
25:6
17:16

65:28
62:37
49:41
14:84
5

(18:2)
(11:6)
(12:2)
(6:2)
(17:2)
(9:10)

5 bodů
5 bodů
5 bodů
3 body
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Nejlepší střelci turnaje
1. P. Rudolf
2. M. Zapletal
3. J. Dvorský (c)
P. Mohelník
5. O. Lišifka (c)
6. V. Jakubík
Petr Kučerka
J. Skalka (c)
9. J. Hadari
10. A. Jaroš (c)
Pavel Kučerka ml.
T. Kubíček
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26 bodů
19 bodů
18 bodů
18 bodů
16 bodů
10 bodů
10 bodů
10 bodů
9 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů
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(Odry A)
(Benjamín Odry)
(Benjamín Odry)
(Odry B)
(Odry A)
(Odry A)
(Odry B)
(Odry B)
(Benjamín Odry)
(Bílovec)
(Odry A)
(Odry A)

Turnaj rozhodoval pan Mgr. Petr Marinov. S bíloveckým
týmem přijel o. děkan Lumír Tkáč. O. Petr Fichna hrál za náš B –
tým. Za Benjamín Odry hrál administrátor sboru ČCE v Odrách pan
Radek Hanák. Turnaj zahájil úvodním slovem o. Vladimír.
Závěrem chci všem poděkovat a zvláště panu řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Josefu Hladnému za jeho vstřícnost a podporu
našeho turnaje.
Milí farníci, vážené sportovkyně!
Jak možná sledujete, letošní rok se již konala řada
sportovních akcí, kterých se účastnila i naše farnost. Basketbalovým
turnajem mužů naše iniciativy nekončí. Farnost Fulnek sice
oznámila neúčast basketbalistů na našem turnaji s tím, že mužský
tým nemají, ale mají basketbalové družstvo žen. Tím pro mě vzniká
nová povinnost uspořádat se souhlasem o. Vladimíra ženský
basketbalový turnaj. Proto vám poskytuji nezbytné informace o této
nové akci:
- hrát se bude některou dubnovou sobotu nebo začátkem
května
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- potřebujeme postavit za naši farnost jedno družstvo o 10
nebo alespoň 8 hráček
- hráčky musí mít alespoň 14 let (8. třída). Horní věková
hranice není omezená
- trénink družstva zajistím
Veškeré další informace vám rád sdělím a doufám ve váš
zájem o turnaj.
Josef Skalka

HALÓ, HALÓ!
Je tady jaro a s ním provětrávání šatníků. Co s věcmi, které
záhadně změnily velikost? Takže opět je tady :

burza oblečení
Můžete přinést:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky – jen
nepoškozené
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) – vše jen
funkční
- peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Věci přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily převozem. Věci, které zůstanou, si odveze Diakonie
Broumov, nezisková humanitární organizace, a proto vás prosíme o
finanční příspěvek na odvoz.
Děkujeme.
Burza se koná ve velkém sále na faře v Odrách.

Otevírací doba:
PÁTEK
SOBOTA

9.4.2010

9 – 18 hod.

10.4.2010

9 – 12 hod.
Jitka Jakubíková

Zveme vás! Přijďte!
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Poděkování za pomoc afghánským dětem
Chceme Vám velice poděkovat za Vaše dary, které byly
předány Českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v provincii
Logar v Afghánistánu. Ten se mimo jiné také stará o stavbu a
vybavení škol pro afghánské děti. Jejich misi jsme podpořili jak
finanční sbírkou v částce 12.200,- Kč, tak sbírkou školních
pomůcek, hygienických potřeb, zdravotnického materiálu a
sportovních potřeb. Darovali jsme velké množství pastelek,
prupisek, fixů, sešitů a pravítek, obvazů a náplastí, mýdel, ručníků a
utěrek, také několik batohů a míčů. Za všechny tyto a další věci a
také za vaše finanční dary Vám velice děkujeme.
otec Vladimír a otec Kamil

Kalendář na měsíc duben a květen
27.3. V sobotu před Květnou nedělí bychom chtěli oderské
farníky požádat o pomoc při velkém úklidu oderského
kostela před velikonočními svátky. Prosíme zvláště muže.
Brigáda začne v 9.00 hod. Kdo můžete pomoct, přijďte.
11.4. 2. neděli velikonoční nás farnost Fulnek zve na pouť
k Božímu milosrdenství.
1.5. O. biskupem Františkem jsme zváni na děkanátní pouť
k Panně Marii do Frýdku ke společným modlitbám za
nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin. V 16.00
hod. začne modlitba růžence, v 17.00 hod. adorace před
vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a po ní v 18.00 hod.
mše sv.
2.5. Tuto neděli se v Klokočůvku uskuteční pouť Sboru
dobrovolných hasičů. Mši sv. v kapličce zahájíme v 10.30
hod.
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8.5. Přijměte pozvání na poutní mši sv. ke svátku Panny Marie,
Prostřednice všech milostí v 10.30 hod. do kapličky pod
Tošovicemi (u křižovatky na Fulnek).
9.5. O. biskup František nás zve na diecézní pouť rodin k Panně
Marii Pomocné na Mariahilf u Zlatých Hor. Letošní pouť
rodin pořádá náš děkanát. Ve 12.30 hod. bude zahájena
křížová cesta z města Zlatých Hor na poutní místo Mariahilf.
Ve 13.00 hod. na poutním místě Mariahilf začne koncert
pěveckého sboru Datio z oderské církevní školy. Po něm ve
13.30 hod. Centrum pro rodinu představí své aktivity a ve
14.00 hod. budeme pokračovat modlitbou rozjímavého
růžence. V 15.00 hod. o. biskup František s přítomnými
kněžími bude sloužit mši sv. Farnost Bílovec bude ve dnech
8. a 9.5. pořádat cyklopouť z Bílovce až do Zlatých Hor.
23.5. Na slavnost Seslání Ducha sv. odpoledne ve 14.30 hod. jste
zváni na tradiční svatodušní vaječinu na výletiště do
Emauz.
3.6. Tento čtvrtek oslavíme slavnost Těla a Krve Páně.
Přijměte pozvání na slavnostní mši sv. s eucharistickým
procesím, která začne v 15.00 hod. v Tošovicích.
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Velikonoční pořad bohoslužeb 2010
V
Neděle 28.3.
Květná neděle

Z

Odry

8.00

Veselí

9.30

Dobešov

11.00

Pondělí 29.3.

Odry

18.00

Úterý 30.3.

Sestry

6.45

Středa 31.3.
Nemocnice

15.30

Čtvrtek 1.4.
Zelený čtvrtek

Odry

18.00

Pátek 2.4.
Velký pátek

Odry

18.00

Sobota 3.4.
Bílá sobota

Veselí

18.00

Odry

20.30

Neděle 4.4.

Mankovice

8.00

Slavnost
Veselí
Zmrtvýchvstání
Páně
Pohoř

Pondělí 5.4.
Pondělí v oktávu
velikonočním

9.30
11.00

Mankovice

8.00

Klokočůvek

10.30

12

Mankovice
Tošovice

8.30
10.30

Domov důch. 16.00
Odry

18.00

Odry

8.15

Mankovice

18.00

Veselí

16.30

Mankovice

18.00

Veselí

16.30

Mankovice

18.00

Mankovice

18.00

Dobešov

8.00

Odry

9.30

Odry

8.00

Tošovice

10.30
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Svátost smíření před velikonocemi
V
M
Z
A

pondělí 29.3

15.30 do mše sv.

úterý

30.3

15.30 do mše sv.

Mankovice

středa

31.3.

16.00 do mše sv.

Z

Veselí

středa

31.3.

17.30 do 18.15

V

Pohoř

sobota

27.3.

16.15 do mše sv.

V

Dobešov

neděle

28.3.

po mši sv.

V

Tošovice

neděle

28.3

10.00 do mše sv.

Z

Klokočůvek

sobota

27.3.

16.15 do mše sv.

Z

Odry

Svátost pomazání nemocných
Společné udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. budeme
slavit ve velikonočním oktávu, tj. v týdnu po slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně v těchto dnech:
Odry
čtvrtek 8.4. v 18.00 hod.
Tošovice
sobota 10.4. v 18.00 hod.
Klokočůvek
neděle 11.4. v 10.30 hod.
Mankovice
středa 7.4. v 18.00 hod.
Veselí
čtvrtek 8.4. v 18.00 hod.
Pohoř
sobota 10.4. v 18.00 hod.
Dobešov
neděle 11.4. v 11.00 hod.
Ke svátosti pomazání nemocných může přistoupit každý, kdo chce
přijmout Kristovu milost uzdravení či posily do svých nemocí nebo
stáří.
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Bible v kresbách
O kříži
Je psáno: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných
zavrhnu. (1Kor 1,19)

Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a
co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. (1Kor 1,27)

_____________________________________________________
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