07. 10. 2018

Petrův nástupce sloužil zahajovací liturgii biskupské synody
o mládeži
Svatý otec zahájil zasedání biskupské synody o mládeži bohoslužbou
na Svatopetrském náměstí za účasti 266 synodních otců, 23 odborníků
a 49 auditorů, z nichž 34 tvoří zástupci mladé generace. Poprvé je na
zasedání biskupské synody zastoupena církev v Číně, což je první
výsledek uzavření Provizorní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou
lidovou republikou ohledně jmenování biskupů. Povolení vycestovat
dostali oba pozvaní biskupové: 50 letý mons. Josef Guo Jincai, biskup
z Chengde, provincie Hebei (Che-pej), a 54 letý mons. Jan Křtitel Yang
Xiaoting, biskup z Yan´an, provincie Shaanxi (Šen-si). Jeden je členem
státního tzv. Vlasteneckého sdružení čínských katolíků, druhý nikoli. Oba
studovali v Evropě. První v Římě a druhý v Lyonu.
Papež na zahájení synody: Můžeme růst pouze dialogem
V synodní aule Pavla VI. bylo odpolední liturgií hodin zahájeno zasedání
biskupské synody. Svatý otec pronesl obsáhlou a pozoruhodnou
promluvu, kterou zakončil slovy:
Setkání mezi generacemi může být extrémně plodné, když generuje naději.
Tak učí prorok Joel v tom, co považuji – jak jsem připomněl i mladým
na předsynodálním shromáždění – za proroctví naší doby: „Vaši starci
budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění“ (Jl 3,1). Nepotřebujeme
sofistikované teologické argumentace, abychom splnili svoji povinnost
pomoci současnému světu ubírat se k Božímu království bez falešných
nadějí a bez indikací pouhého zmaru a zkázy. Svatý Jan XXIII. totiž řekl
o lidech, kteří posuzují fakta bez dostatečné objektivity a bez uváženého
úsudku, že „nedovedou vidět v nynější situaci lidské společnosti nic jiného
než zmar a zkázu; tvrdí, že naše doba je tou nejhorší ve srovnání
s minulými staletími, a chovají se nakonec tak, jako by se z historie, která
je učitelkou života, neměli, čemu naučit“
Nenechme se tedy pokoušet „proroctvími zkázy“, nemarněme energie
„počítáním nezdarů a trpkými výtkami“, mějme zrak upřený k dobru, jež
„nevyvolává rozruch, nedostává se na první stránky a není tématem
pro blogy“, a neděsme se „ran, které Kristovu tělu nezřídka svými hříchy
zasazují synové církve“ Vynasnažme se tedy o „docházku do budoucnosti“
a nechme z této synody vyjít nejen nějaký dokument, který obvykle jen

málokdo čte a mnozí ho kritizují, ale především konkrétní pastorační
návrhy, schopné splnit úkol této synody, totiž dát vzklíčit snům, vzbudit
proroctví a vidění, nechat rozkvést naděje, probudit důvěru, obvázat rány,
navázat vztahy, dát vzejít jitru naděje, učit se od sebe navzájem a vytvořit
příznivý obraz, který osvítí mysl, zahřeje srdce, dodá sil rukám a inspiruje
mladé – všechny mladé, nikoho nevylučujíc – viděním budoucnosti
naplněné radostí z evangelia.“
Převzato z vatikánského rozhlasu
Modlitba za mladé Synoda 2018
Pane Ježíši,
církev kráčející k Synodě
obrací svůj pohled na všechny mladé lidi světa.
Prosíme tě, aby s odvahou vzali svůj život do vlastních rukou,
zaměřovali se na krásnější a hlubší věci
a vždy si uchovali svobodné srdce.
Dej, ať s pomocí moudrých a velkorysých průvodců
dokáží odpovídat na volání,
kterým se ke každému z nich obracíš,
naplní své životní poslání a dosáhnou štěstí.
Udržuj jejich srdce otevřená velkým snům
a učiň je vnímavými pro dobro bratří a sester.
Tak, jako tvůj milovaný učedník,
ať jsou i oni přítomni pod křížem,
aby tvou Matku přijali jako tvůj dar.
Kéž jsou svědky tvého zmrtvýchvstání,
poznávají tebe živého po svém boku
a s radostí hlásají, že jsi Pán.
Amen.
Farní oznámení:
 PODZIMNÍ VÍKENDOVKA: 09. 11. – 11. 11. na faře ve Staříči.
Pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ, cena 400 Kč. (pro přihlášky do pá
02.11.), 500 Kč (pro přihlášky doručené po pá 02. 11.) Zahájení
v 17.00 hod na staříčské faře. Ukončení ve 14.30 hod tamtéž.
Přihlašování je do 6.11. Peníze se budou vybírat v hotovosti při příjezdu
Podrobnosti na plakátku. Přihlášky vzadu v kostele, na farním webu
a na faře.
 SETKÁNÍ HNUTÍ LVM I: Čt 11. 10. v 15.15 hod. v KLD.

 POZVÁNÍ:
Výstava fotografií spolku Člověk a víra je instalována v katedrále
Božského Spasitele v Ostravě
od 30. 9. 2018 do 26. 10. 2018. Přijďte se podívat
Katedrála Božského Spasitele je otevřena pro turisty ve dnech
Úterý-sobota 8:15 – 12:15 hod. 13:15 – 17:15 hod.
Neděle
13:00 – 18:00 hod.
 SVATOHUBERTSKÁ POUŤ NA BÍLÉ
So 20.10., slavnostní průvod vyjde od kostela sv. Bedřicha po 14 hodině
poté poutní mše sv. v blízkosti kaple sv. Huberta
VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ:
Každé pondělí v kostele sv. Jakuba od 20.00 do 21.00 hod,
 NABÍDKA AKCÍ BISKUPSTVÍ:
Út 09. 10. Frýdek, stará fara v 9.00 hod. KLAS, Téma Populární
zpěváci našeho mládí
Čt 11. 10. Akademie pro třetí věk v 9.00 hod. Ostrava-biskupství,
zahájení v kostele sv. Václava, poté přednáška v sále biskupství, Téma
Paniku a strach dnešního světa překonává křesťanská naděje, lektor
ThDr Josef Hromádka
Út 16. 10. Frýdek-stará fara, od 09.00 hod. Téma: Ježíšova podobenství
o deseti pannách
 KERAMIKA PRO KAŽDÉHO
23.10.-04. 12. 2018, vždy v út 17:00-18:00 hod v KLD, cena kurzu
1000 Kč, provází Marta Pavelková,
Pořádá KLD, přihlášky v KLD nebo u M. Pavelkové, tel: 604 322 025,
facebook/keramikapavelkova, e-mail: keramikapavelkova@seznam.cz
 ČAJ O PÁTÉ
Pá 12.10 od 17:00-21:00 hod v KLD V Místku, vstupné 52 Kč, zábavu
pro seniory pořádá KLD a Svaz důchodců. K tanci hraje živá hudba
 PŘEDNÁŠKA-ABY NAŠE SRDCE VYDRŽELO CO NEJDÉLE
aneb nejnovější poznatky o prevenci onemocnění srdce, přednáší
Prof. John Schaffemberg, MD, MPH, So 13. 10. v 17.00 hod v KLD.
Profesor John A. Scharffenberg MD, MPH, emeritní profesor Univerzity
Loma Linda v Kalifornii, odborník v oblasti preventivní medicíny
a výživy. Podrobnosti na plakátech.

