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Hodslavice
Životice u Nového Jičína
Ročník VIII 21. listopadu 2010

V úterý 30. listopadu
slavime v nasí farnosti
pouť sv. Ondřeje.
Hlavní celebrant
otec Marek Žukowski
Dne 11. května 1980 zaznělo
prosté díky za nový život, za chlapce,
který při křtu svatém ve farním
kostele svaté Hedviky v Mostech u
Jablunkova dostal jméno Marek.
Rodiče Miroslav a Marta ho tak
přijali z rukou Božích stejně jako pak
za dva roky Lucii a za jedenáct let
Klárku.
Pak nastalo krásné období
dětského dovádění, zlobení, všetečných otázek „Proč“ a toho, co k dětství
patří. Samozřejmě k tomu patří i naučit se padat, rozbitá kolena, ale taky i
učit se naslouchat přírodě. Krásným lesům, loukám, které obklopují Mosty u
Jablunkova. K dětství křesťanského kluka patří i služba u oltáře jako
ministrant.
Další poznání a zkušenosti Marek získával na Střední průmyslové
škole elektrotechnické v Havířově. Psal se rok 1998, když složil úspěšně
maturitu. V tomtéž roce nastoupil do přípravného ročníku Teologického
konviktu v Litoměřicích. O rok později nastoupil do Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci a začal studovat na Cyrilometodějské

teologické fakultě Univerzity Palackého. Po dvou letech v semináři studium
přerušil, aby vykonal základní vojenskou službu u Výcvikového praporu
vzdušných sil v Olomouci. Po návratu do semináře a absolvování dalších tří
ročníků byl v roce 2005 promován magistrem teologie. V tomtéž roce přijal
z rukou otce biskupa Františka Václava Lobkowicze v opavské konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení. Svou roční jáhenskou službu
pak vykonával ve farnosti Karviná. Dne 24.6.2006 v katedrále Božského
Spasitele v Ostravě byl Marek otcem biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem vysvěcen na kněze. První rok kněžské služby působil ve
farnosti Hnojník, druhý rok působil ve farnosti Hlučín a od roku 2008
působí ve farnosti Malá Morávka. Zároveň ještě spravuje tyto farnosti Dolní
Moravice, Václavov u Bruntálu, Rudná pod Pradědem, Andělská Hora.
Díky, Pane, za Tvého služebníka Marka.

V neděli 28.11. je 1. ADVENTNÍ NEDĚLE. Na začátku všech
bohoslužeb (take v sobotu večer) se budou světit adventní věnce, které
jistě přispějí k pěkné atmosféře modlitby v našich rodinách. Prosím,
přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.
Adventní bohoslužba s promluvou
a svátostným požehnáním bude každou
adventní nedělí ve 14 hod..
Společenství „Poznej svou viru“
bude v pondělí 29 listopadu v 17 hod.
na faře v Hodslavicích
Rorátní mše sv. bude vždy
v pondělí a pátek. Doneste si
prosím na tuto mší svíčku a děti lampiony.
P l a n

s b í r e k

HODSLAVICE
27.11.2010 Na opravy kostela – omítky
5.12.2010 Na potřeby diecéze
ŽIVOTICE U NJ
27.11.2010 Na kostel
5.12.2010 Na potřeby diecéze

Polské městě Świebodzin

se v posledních dnech dostává
do značné pozornosti médií.
Proč? Právě tam dokončili nejvyšší
monument Ježíše Krista na světě. Dokonce větší
než dosud nejproslulejší v brazilském v Rio de
Janeiru. Świebodzin
je
nenápadné
polské
dvaadvacetitisícové městečko. I když s tou
nenápadností už to brzy nemusí být pravda.
Dokončili tam totiž monumentální sochu Ježíše
Krista. Je vysoká 52 metrů, nicméně je třeba
odečíst zvláštní 16 ti metrové umělé návrší, na kterém stojí. Široká náruč świebodžinského
Ježíše dosahuje rozpětí 24 metrů a celá socha váží 440 tun.
S myšlenkou zbudovat v Świebodzinu nejvyšší sochu Krista na světě přišel tamní
kněz v roce 2005. Do provinčního městečka se chystají mnohatisícové pouti věřících. U
sochy má být vybudována kaple, řada obchodů s náboženským sortimentem a dokonce
umělý vodopád.

DEN

21.11
Neděle

22.11
Pondelí
23.11
Úterý
24.11
Středa
25.11
Čtvrtek

26.11
Pátek

27.11
Sobota

LITURGICKÁ
OSLAVA

Slavnost Ježíše
Krista Krále

Sv. Cecilie
Sv. Klement
Sv. Ondřeje
Dung-Lac
a druhové
Sv. Kateřina
Alexandrijská

HODINA

BOHOSLUŽBY

8.00 hod.
Hodslavice

Na poděkování Pánu Bohu
za 70 let života s prosbou
o Boží požehnání
a ochranu PMUP

9.30 hod.
Životice u NJ
16.00 hod.
Hodslavice
16.00 hod.
Hodslavice

16.00 hod.
Hodslavice
15.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
16.00 hod.
Hodslavice

Za + Josefa Lošáka a syna
Volná mše sv.
Volná mše sv.

Volná mše sv.
Za + rodiče Dořičákovy,
Petřekovy a Blažkovy
Adorace NSO
Volná mše sv.
Za Marii Horákovou,
manžela, živou a ++ rodinu

DEN

28.11
Neděle

LITURGICKÁ
OSLAVA

1. neděle
adventní

29.11
Pondělí
31.11
Úterý

HODINA

BOHOSLUŽBY

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
14.00 hod.
Hodslavice
16.00 hod.
Hodslavice

Za Josefa Krutilka
a rodiče, duše v oč.
Za ++ rodiče Rýcovy a děti
Adventní bohoslužba s promluvou
a svátostným požehnáním

Volná mše sv.

rorátní mše

Slavnost
sv. Ondřeje. Pouť
v dřevěným kostele

18.00 hod.
Hodslavice

1. Za farníky
2. Mše sv. volná

15.30 hod.
Životice u NJ
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Za + rodiče Gerykovy, syna
a duše v oč.

1.12
Středa
2.12
Čtvrtek

3.12
Pátek

Sv. František
Xaverský

rorátní mše

4.12
Sobota

5.12
Neděle

Sv. Barbora

2. neděle
adventní

16.00 hod.
Hodslavice
8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
14.00 hod.
Hodslavice

Adorace NSO
Za + Josefa Horáka
a za živou a ++ rodinu
s obou stran
Za rodiče Kladivovy
Za Marii Pleškovou a rodiče
Za + Terezii a Bohuslava
Rýcovy a dva syny
Adventní bohoslužba s promluvou
a svátostným požehnáním
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