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Ba³wochwalstwo Salomona

Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, ¿e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie 
mu siê ukaza³ i zabrania³ mu czciæ obcych bogów, ale on nie zachowa³ tego, co Pan mu nakaza³. Wtedy Pan 
rzek³ Salomonowi: Wobec tego, ¿e tak post¹pi³eœ i nie zachowa³eœ mego przymierza oraz moich praw, które ci 
da³em, nieodwo³alnie wyrwê ci królestwo i dam twojemu s³udze.

1 Krl 11, 9 – 11 (Ewangelia, czwartek, 5 tydzieñ zwyk³y)
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Když  se nevě ř ící zeptá …

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

O letošní Slavnosti Zjevení Pánì oznámil nímu sboru papeže. Prvním úkolem kardinálù které se papež jako biskup Øíma obracel 
papež Benedikt XVI., že pøi veøejné konzistoøi je tvoøit jakýsi senát církve. Každý z kardinálù v rùzných záležitostech. Podle dávné tradice 
18. února 2012 bude jmenováno osmnáct je tedy zvláštním poradcem Svatého otce a je proto každému z kardinálù pøidìlován jeden 
nových kardinálù mladších osmdesáti let, tedy papež s ním mùže konzultovat, kdykoli uzná z øímských chrámù, tzv. titulární kostel jako 
tìch, kteøí mají právo volit papeže. Mezi za vhodné, jak jednotlivì nebo v poradním výraz pøíslušnosti k øímskému kléru. 
nominovanými je rovnìž arcibiskup pražský a sboru. K tomu se váží nìkteré vnìjší znaky - Výsadními volièi papeže jsou kardinálové od 
primas èeský Msgr. Dominik Duka. Ten ke své kardinálský prsten a biret èervené, respektive roku 1059. Od 12. století jsou jmenováni 
nominaci øekl vatikánskému rozhlasu: „Myslím, purpurové barvy. V latinské formuli, která se kardinály také preláti sídlící mimo Øím. Jejich 
že je to dùvod k vdìènosti vùèi Svatému otci. vyslovuje pøed slavnostním jmenováním, poèet v dobì od 12. do 15. století nepøesaho-
Je to jistým zpùsobem pøirozené, že naše slyšíme o „vyznamenání posvátným purpu- val tøicítku. V rámci potridentské reformy 
hlavní mìsto Praha je tím místem, kam rem”. To má historicky pøinejmenším dva stanovil roku 1586 papež Sixtus V. jejich poèet 
smìøuje udílení kardinálské hodnosti èili významy: jednak duchovní - jako barva krve na 70. Další ustanovení jsou z doby relativnì 
vypovídá to také o církvi v Èeské republice. ukazuje k heroismu muèedníkù a je symbolem nedávné. Jan XXIII. zrušil závazný poèet 
Tímto jmenováním se vracíme do spoleèenství lásky až k nasazení vlastního života; proto kardinálù na tajné konzistoøi roku 1958 a 
kardinálského sboru, v kterém nyní je otec tedy posvátný purpur. Kromì toho purpurová rozhodl (r. 1962) o tom, že všichni kardinálové 
arcibiskup Miloslav Vlk, ale je v tom také vize èerveò byla velmi vzácnou barvou, která se mají po svém jmenování pøijmout biskupské 
do budoucna, protože tam hraje roli vìková získávala z moøských mìkkýšù. Bylo to svìcení. Pavel VI. definoval místo východních 
hranice. Myslím tedy, že je to spíše zásluha barvivo velmi cenìné a drahé už ve Starém patriarchù v kardinálském kolegiu a v motu 
pražského Svatovojtìšského stolce a pøe- Øímì. Dneska se samozøejmì vyrábí syn- proprio Ingravescentem aetatem z roku 1970 
devším arcibiskupù, mých pøedchùdcù, a� už teticky. Kromì tìchto symbolù dostávají stanovil, že právo volby papeže se týká jen 
to byl kardinál Kašpar, kardinál Beran, kardinál kardinálové také vatikánské obèanství a kardinálù mladších než 80 let. Maximální 
Tomášek nebo kardinál Vlk. Takže tak toto vatikánský pas. poèet kardinálù volièù stanovil Pavel VI. na 
jmenování pøijímám.“ Z historického hlediska byli kardinálové 120. Kardinálem se mùže stát každý, kdo pøijal 

Co pøináší kardinálské jmenování? Na knìží 25 øímských titulù, tzn. hlavních míst knìžské svìcení. 
prvním místì pøíslušnost k nejužšímu porad- kultu srovnatelných s dnešními farnostmi, na pøevzato z www.radiovaticana.cz

Nový kardinál na stolci sv. Vojtìcha

Se stoupající životní úrovní a s dostatkem mnohem jednodušší, s rozvodem jsou pak jen pøevzatých negativních vzorù z narušených 
materiálních potøeb jako by se ztrácelo z problémy. Kam jsme to dospìli a co je to za rodin a mladí žijí buï stejnì jako jejich rodièe, 
našich životù to nejcennìjší, a to jsou lidské lásku, která už pøedem poèítá s tím, že se tj. nezodpovìdností, støídáním partnerù, 
vztahy, založené na úctì, vzájemné lásce, rozejdeme? Proè se dnes tak moc bojíme toho zanedbáváním výchovy dìtí anebo chtìjí žít 
odpuštìní, obìti a na vztahu k nejvyšší slibu „…., že s Tebou ponesu všechno dobré i jinak, ale nevìdí, jak. Možná se ptáte, proè 
autoritì – Bohu.  Rozpadající se rodiny, vztahy zlé až do smrti?“ A i když už to slíbíme, tak o tom píšu, když to vše jsou vìci, které známe. 
dospìlých založené na pøesvìdèení, že když nám pak nedìlá potíž z manželství odejít, Ano, známe je, ale to je strašnì málo, je tøeba 
mì ten druhý omrzí, tak pøece mohu kdykoliv nechat partnera, dìti a jen øíct, že to už bylo s tím nìco dìlat. Ani já nemám univerzální 
odejít a najít si nìkoho jiného, to je obraz dávno, že se ten druhý zmìnil, nedá se s ním recept na zmìnu rodinné politiky, ale jedno 
dnešní spoleènosti. Ochota dát druhému žít nebo že jsem koneènì potkal nìkoho vím, že pokud každý z nás zaène nejdøíve sám 
dobro bez ohledu na to, zda mi to vrátí, to jiného, který je koneènì ten pravý.  Naše u sebe a ve své rodinì, tak mùžeme postupnì 
dnes zní jako hodnì stará pohádka. Dnešní spoleènost má jednu z nejvìtších rozvodových zmìnit naši spoleènost, v níž vládne „kultura 
spoleènost zná jen termíny „nìco za nìco“, statistik, rozvádí se každé druhé manželství. smrti“ na spoleènost, kde bude mít zdravá a 
když nìco dám, co za to dostanu a když nic, A tak nám na druhé stranì pøibývá rodin, kde 

funkèní rodina opìt svoje místo. Nepodaøí se 
tak proè bych to dìlal? Dìti jsou pro nás jen je i nìkolik dìtí a každé má jiného otce a v 

nám to hned a výsledkù se možná už 
pøítìž, vždy� si pøece v tom životì nìco musím tìchto rodinách pøesto žádný muž není. Kde 

nedožijeme, ale bude to vklad pro naše dìti, 
užít a dìti mì brzdí v mé svobodì. A tak se ztratily vzory manželù a otcù, kteøí jsou 

vnuky a pøíští generace. Zaènìme tøeba 
pøibývá partnerských svazkù (manželství je už ženám oporou a dìtem autoritou a vzorem? 

modlitbami za naše dìti, za vztahy v rodinách, nemoderní), které jsou bezdìtné a radìji si Co chceme dát dìtem do života? Poèítaèe, 
za manželství, o nichž víme, že jsou v krizi a poøídí psa. A dítì budeme mít až potom, až si mobily a MP 4 a další technické vymoženosti 
za pozitivní vzory pro mladou generaci. vybudujeme kariéru, chceme také cestovat a mohou být urèitì dobrými služebníky, ale 
A pokud se ptáte, proè je tøeba zaèít u sebe, nechceme se vázat, chceme být svobodní.  matku a otce z masa a kostí nikdy nenahradí. 
proè zrovna já, tak právì proto že Pán Bùh Ale je to opravdu svoboda nebo jsem jen Nemysleme si, že penìzi a vìcmi se vy-
nemá nikoho jiného, než nás, ano, Tebe otrokem reklam a spoleèenského tlaku, který koupíme ze zodpovìdnosti za výchovu svých 
matko, Tebe otèe, babièko, dìdeèku, Tebe, propaguje èlovìka mladého, krásného a dìtí. V dnešním svìtì, který nám prostøed-
mì. My všichni se mùžeme stát novou solí úspìšného, èlovìka, který není na nikom nictvím médií ukazuje ten pohodlný život, kdy 
zemì, která v dnešním svìtì už trochu a nièem závislý, který si dìlá, co chce. manželství je pøežitek, nevìra je nìco 
zvìtrala a pozbyla svou slanost.A pokud už se tedy odhodláme, že dìti mít normálního a úplná rodina patøí do muzea, 

budeme, tak jedno, maximálnì dvì, ale to už nemá mladá generace možnost vidìt a zažít 
Za spoleèenství modlících se matek, je asi moc. A radìji se nebudeme brát, vždy� nìco krásného, pozitivního a nosného, co by 

když se budeme chtít rozejít, tak to bude si mohla odnést do života. A tak se roztáèí kolo Pavla Golasowská

I Ty mùžeš mnohé zmìnit!



A máme za sebou první mìsíc roku 2012. majetek apoštolùm k nohám a ti z nìj dávali Podle tìchto prùzkumù a výzkumù byl 
Na jeho poèátku jsme byli svìdky zase potøebným tak, jak kdo potøeboval. Když bìhem devadesátých let proveden seznam 
jedné krize vlády, která ale neskonèila jejím pøišla Matka Tereza do Kalkaty, mìla majetku, který byl církvi odebrán. Nejednalo 
pádem. Po Novém roce zaèaly zase jednání v kapse pìt rupií. Jestli je to moc, nebo málo se tedy o nìjakou støelu do vzduchu, ale 
na téma restituce církevního majetku. Je to to nevím, ale domnívám se, že je to velmi o dlouhou, mravenèí a seriózní práci.
vlastnì tak trochu ostuda, že za dvaadvacet málo. Když zaèala pracovat, pøicházeli lidé a Podle tìchto propoètù a výzkumù pøineslo 

pomáhali potravinami, léèivy a penìzi. let se tato záležitost nevyøešila, ale tìžko užívání tohoto majetku za šedesát let do 
Matka Tereza si nenaplnila kapsu, ale to debatovat ve stylu „coby kdyby“. Tato  státní pokladny 230 miliard korun. Z tìchto 
pøinesené mìlo sloužit a sloužilo a slouží jednání byla vyvolána voláním mìst a obcí, dvou set tøiceti miliard bylo církvím na jejich 
tìm potøebným, pro které do Kalkaty pøišla. na jejichž území je církevní majetek a potøeby za šedesát let vyplaceno šedesát 
Jestliže èlovìk pracuje  ètyøicet let a má protože není zatím vyøešen, nemohou obce miliard korun. Stát tedy vydìlal 170 miliard 
tøeba domek, auto a nìjakou korunu na a mìsta plánovat konkrétní rozvoj tak, jak by korun a nám se vtloukalo do hlavy že církve 
vkladní knížce, pak to znamená, že je chtìla. Všem tìmto jednáním pøedcházela žijí z daòových poplatníkù… Není to lež a 
zlodìj? A církev tady v celosvìtovém zkoumání komise státní a církevní, mapo- ostuda? Tady vlastnì církev sponzorovala 
mìøítku pracuje dva tisíce let. Mìli jsme vání a propoèítávání majetku stejnì jako nemalou èástkou státní pokladnu! Z levé 
tøíkrálovou sbírku. Zkuste si pøedstavit, že návrhy na vyøešení této záležitosti. U nás strany a jí blízkých slyšíme otázku? Proè by 
pøi jejím poèítání na úøadì pøijde nìkdo, kdo ale nejednou naráží kosa na kámen, protože mìly mít církve peníze? Odpovìzme 
peníze sebere a øekne: To jsou peníze do jednání zasahují lidé, kteøí o vìcech vìdí protiotázkou: a proè by je mìly mít politické 
všeho lidu, vy vlastnì nic nepotøebujete. skuteènì málo a nebo dokonce vùbec nic a strany? Proè by je mìlo mít školství, kultura, 
A proè je potøebuje Charita? Aby mohla tak se stává, že èím ménì vìdí, tím více zdravotnictví, státní aparát? Hloupé, že? 
pracovat pro dobro potøebných. Že teï køièí. Mohli jsme se tu a tam doèíst, že Slyšíme, že církev se má modlit a na to 
momentálnì já její pomoc nepotøebuji sedmdesát procent obèanù je proti vrácení peníze nepotøebuje. Kdyby znali celé heslo: 
zdaleka ještì neznamená, že ji nebudu moci majetku. Toto je velmi silnì zavádìjící modli se a pracuj! Hrají-li církve ve spoleè-
potøebovat tøeba za mìsíc, nebo za rok.  informace. To by mohlo být øeèeno tehdy, nosti urèitou roli, pak na ni potøebují i 
Pøedstavte si, že tøeba pøi generální opravì kdyby na tuto vìc byli tázáni všichni obèané. materiální prostøedky. Na námitku, že církev 
kostela, èi stavbì kostela nového pøijdete a Jestliže ty èi ony noviny položí otázku má být chudá odpovím otázkou: rozlišujete 
v dobré vùli dáte jako dar své úspory- dvaceti lidem, z nichž ètrnáct odpoví mezi chudobou a bídou, èi dokonce 
takové pøípady se stávají. No a zase nìkdo zápornì, pak to není sedmdesát procent 

nedostatkem èehokoliv? Ve zmínìné debatì 
pøijde, peníze vezme a øekne: k èemu to obyvatel. Jedná-li se o vìc práva a 

zaznìla i zajímavá myšlenka: Výkøiky na potøebují? To jsou peníze lidu. Takže to by spravedlnosti, pak není možné øídit se 
téma: já žádnou církev nepotøebuji, a� si ji snad èlovìk pøi dobré vùli mohl pochopit. Že referendem. To bychom pak mohli zrušit 
platí ti, kdo ji potøebují - jsou opravdu církev není špatným hospodáøem o tom všechny zákony a rozhodovat o všech 
nedomyšlené. Já mohu taky køièet a� zruší svìdèí to, že máme velikou øadu nádher-vìcech na ulici. Celý køik je záležitostí emocí 
tøeba hasièe, já je nepotøebuji. Jistì, nyní je ných chrámù a jiných staveb, které nebyly a vyvolávaného nepøátelství vùèi církvi, 
nepotøebuji, - ale co když zítra vypukne zbudovány zadarmo a které církev nijak které je bohatì podporováno levicí. Ta 
požár? Kam se obrátím?  Proè vybavovat nezpronevìøila. Dalo by se mluvit o službì zneužívá neznalosti a hraje emotivní 
školy èi nemocnice špièkovým zaøízením? církve ve školství, zdravotnictví, kultuøe a divadlo. Možná si chtìjí koupit zase nìjaké 
Vždy� já už do školy nechodím a momentál-jiných oblastech. Všude v zahranièí to hlasy pro pøíští volby. Je jenom veliká 
nì jsem zdráv a žádného doktora nepotøe-funguje a nikdo se nad tím nepozastavuje. škoda, že se vùbec nebere v úvahu 
buji? Dávejme tedy pozor na neznalost. skuteènost, že šíøení poplašných zpráv, 

Do školy v padesátce tøeba už nepùjdu, Je opravdu zvláštní, jak je naše spoleè-pomluva, nebo  podnìcování národnostní, 
ale rodí se nové dìti a v pøípadì druhém: nost neustále rozdìlována, jak mohou rasové èi náboženské nenávisti je trestný 
mám jistotu, že tohle špièkové zaøízení beztrestnì a bezdùvodnì obviòovat, èin. Právì ze strany levice jsme se 
nebudu potøebovat už tøeba zítra? A teprve nadávat, urážet. Jakoby tomu „tøídnímu boji“ dozvìdìli, že církev vlastnì žádný majetek 
pak budu nìco shánìt? Opravdu kdo ve vlastním národì nemìl být nikdy konec, nevlastnila. Kdyby tomu tak bylo, pak by 
rozeštvává spoleènost, prokazuje jí nejhorší dokonce ani dvaadvacet let po pádu komunistický režim padesátých let, který 
službu.  Pozoruhodná informace zaznìla ve komunistického režimu. Malý doušek zabavoval církvím majetek, nebyl pøijat 
zmínìné TV debatì: V letech 2008 – 2011  fantazie: kdyby tu církev nebyla, na kom by zákon o materiálním zabezpeèení církví. 
byla vyhlášena veliká úspora pøi financování si vybíjeli svoje emoce? To by se asi Proè je zabezpeèovat, když jim vlastnì nic 
církví s tím, že je krize. Církev si nikde potloukli navzájem.nepatøí? Dále jsme se dozvìdìli, že prý 
nestìžovala, o nic se nehádala. Spoøilo se i Nicménì v lednu odvysílala ÈT 24 církev získala majetek krádežemi a 
jinde? Pøi jedné apoštolské návštìvì bl. rozhovor na téma restitucí. Jen pro infor-konfiskacemi. Kdyby tomu tak bylo, byl by 
Jana Pavla II. v Polsku zaznìla z jeho úst maci to, co tam veøejnì zaznìlo. O majetku tento majetek asi tìžko zapsán v pozemko-
nanejvýš moudrá slova „Ve spoleènosti byl za vlády premiéra Jana Fišera audit na vých a notáøských knihách. Ukradu-li 
nesmí platit všichni proti všem, ale všichni Vysoké škole ekonomické, - èili žádní nìkomu zahradu, tìžko ji mohu zapsat na 
se všemi.“ Kéž bychom se toho doèkali i amatéøi, ale odborníci.katastrálním úøadì jako svoje vlastnictví. 
u nás!Jak církev k majetku pøišla? Už ve Skutcích Zkoumání provádìl i Národohospodáøský 

apoštolù èteme, že lidé pøinášeli svùj ústav, což není zanedbatelná instituce. P. František
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Milí farníci a pøátele 
tøinecké farnosti

Stejnì jako každý rok chystáme 
na den 18. záøí 2011, v den poutní 
slavnosti sv. Alberta, hlavního pat-
rona tøineckého farního kostela, 
zahradní slavnost. Díky úpravì 
liturgického kalendáøe (o tom píše 
na jiném místì O. František) se nám 
obì slavnosti (sv. Albert i Panna 
Maria Bolestná) ocitly vedle sebe 
(14. a 15. záøí), a tak je mùžeme 
prožít a oslavit v plné jednotì 
v sobotu a nedìli po tìchto datech. 
Ke zdárnému prùbìhu již tradièního 
farního festynu patøí kromì pøíjem-
ného posezení u dobrého jídla 
(kotlety, jelita, ...) a atrakcí pro dìti 
rovnìž tombola a dobré zákusky èi 
koláèe ke kávì. Proto vás prosíme, 
abyste obojí, a� už zákusky anebo 
dary do tomboly vìnovali a pøinesli 
pøímo na farní zahradu v den konání 
akce. Dary do tomboly mùžete také 
pøinášet prùbìžnì o nedìlích do 
Domeèku.

Za vìnované dary všem dìkujeme 
a tìšíme se na setkání s vámi na 
farní zahradì.

Organizátoøi 

K letošní pouti

Kř íž  nad mě stemMOST 218/XIX

O jedné krizi



Vážení farníci, vážení ètenáøi které je obrovským zpùsobem obleèení si však mùžeme pøedstavit 
MOSTu, dovolte nám, abychom ohrožují. Více informací a další ledacos. Je dùležité si uvìdomit, že 
Vám z celého srdce podìkovali za fotografie z letošního roèníku, ale i lidé, kteøí obleèení získají, mají 
obrovskou podporu, kterou jste z let pøedchozích, je možné shléd- svou dùstojnost, proto by darované 
vìnovali charitativní akci Dárky nout na www.pomoctesinskeho- vìci mìly být èisté, nejlépe i 
pro Ukrajinu. V prùbìhu mìsícù slezska.cz. vyžehlené. Sbìr bude probíhat ve 
listopadu a prosince byly v našem Na základì velkého úspìchu této støedisku tøinecké Charity na Ka-
kostele a v sídle tøinecké charity akce se vedení tøinecké charity mionce v budovì bývalé pošty ve 
shromažïovány dárkové balíèky rozhodlo podpoøit i další projekt stanovených dnech. V pøípadì, že 
pro dìti a seniory ze Zakarpatské spojený s pomocí Ukrajinì. Od byste opìt rádi pomohli lidem na 
Ukrajiny. Tato akce, kterou zastøe- zaèátku února tøinecká charita Ukrajinì, kontaktujte prosím paní 
šuje sdružení Pomoc Tìšínského zaèíná organizovat tzv. humanitár- Bezecnou v sídle Charity Tøinec 
Slezska již 7. rokem, vyžaduje ní pomoc. Tato forma pomoci v úøedních hodinách na telefonu 
pomìrnì nároèné organizaèní pøedstavuje sbìr použitého obleèe- 724 257 219. 
zázemí a ochotu velké skupiny lidí ní, které se následnì pøedává lidem Za Charitu Tøinec
zapojit se do její pøípravy. Nejdùle- na Ukrajinì. Pod pojmem použité Michal Kožuch
žitìjší však je, aby se našli dárci, 
kteøí jsou ochotní v pøedvánoèním 
shonu najít dostatek èasu a finanè-
ních prostøedkù na podporu oprav-
du velké vìci. Takových dárcù se 
našlo mnoho. Vždy� z naší farnosti 
bylo na Ukrajinu nakonec odesláno 
celkem 308 balíkù a celkem ze 
všech køes�anských sborù našeho 
regionu, které se do této akce 
zapojily, bylo odesláno 1926 dárkù. 
Balíèky byly pøedány v dìtském 
domovì v Mukaèevì, kde pro pøed-
stavu bydlí pod jednou støechou 
150 dìtí, také dìtským domovùm 
v Rochovì a Rudnikové Hutì.  Dále 
seniorùm, kteøí bydlí ve velmi 
ubohých podmínkách Støediska se 
sociální péèí v Jasini, které vzniklo 
z bývalých kasáren. Dárky se 
dostaly do rukou mnoha potøeb-
ných. Podle vyjádøení dobrovolní-
kù, kteøí se pøedávání osobnì 
úèastnili, byli lidé velmi vdìèní za 
to, že si na nì nìkdo vzpomnìl a 
obdaroval je novými a krásnými 
vìcmi. Na  pomoc v takovéto 
formì, v podstatì na jakoukoli 
pomoc, nejsou tito lidé vùbec 
zvyklí. Žijí opravdu v tìžkých 
podmínkách. Mnoho dìtí žije 
doslova na ulici a dárek si mnohdy 
vyzvednou v nìkterém ze støedisek. 
Tímto gestem je od chudoby neza-
chráníme, ale mùžeme takto navá-
zat vazbu mezi nimi a nìkterou 
z køes�anských organizací. Mùže-
me tak pomoci k jejich pøípadné 
záchranì od drogové závislosti, 
alkoholismu a dalších neštìstí, 
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Rodina Neposkvrnìné
Prosím všechny èleny Rodiny 

Neposkvrnìné o nahlášení obìtova-
ných dnù za celý rok 2011 do Duchov-
ní kytice pro Svatého Otce. Napište 
poèet darovaných dnù s vaším jmé-
nem,  adresou a odevzdat to mùžete 
do sakristie nebo pøímo mnì do 20. 
záøí. Moc bych prosila, aby se pøihlási-
li i ostatní, které dosud v seznamu 
nemám. Zatím je nahlášeno jen 20 
dosavadních èlenù Rodiny Neposkvr-
nìné a 5 nových. U paní Kröhnové 
bylo v seznamu pøes 90 èlenù, jak mi 
v dopise sdìlila paní Vystrèilová 
z Bánova, která toto spoleèenství vede. 
Také píše, pokud by mìl nìkdo zájem 
dìlat „patrona“ jednomu z novoknìží 
vysvìcených v roce 2012, mùže se 
pøihlásit. „Patroni“ se pak za svého 
novoknìze modlí a obìtují celý svùj 
život. 

Všem Pán Bùh zapla�
Anna Šišková  

*  *  *

Nábož enství? Na co?

Náboženství? Na co?

Stalo se v roce 2011
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Popeleèní støedou vstupují vìøící do ètyøicetidenního postního jím dìlá na èele znamení køíže. Popel symbolizuje obrácení. Má 
období, které je pøípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém nám pøipomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní 
kalendáøi katolické církve je to støeda, která pøedchází první nedìli stará formule pøi udìlování popelce. 
postní a oznaèuje zaèátek postní doby. Popele se døíve užívalo i jako èistícího prostøedku. Toto znamení 
Zavedení „popeleèní støedy“ se datuje nìkdy do 6.-7. století, kdy nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vìdomì a 
byl zaèátek postního období pøeložen ze 6. nedìle pøed prožívali ji jako èas vnitøního oèiš�ování. Máme zapotøebí 
Velikonocemi na pøedcházející støedu, aby se z postní doby dùkladnì proèistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho 
vyèlenily jednotlivé nedìle, které nejsou chápány jako postní den. srdce a poskvrnilo je. 

Na poèátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý 
zahajovat ji mší svatou, pøi které udìluji zúèastnìným znamení Popelec
popelce. Cítím, jak je pro lidi dùležité, aby dostali názorné Již od konce 11. století se na Popeleèní støedu udìluje popelem 
znamení, které jim pøipomene jejich pomíjivou pøirozenost, jež se znamení køíže na èelo (popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a 
jednou promìní v prach, a které je vyzve k obrácení. Když se v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obra�te se a vìøte 
zeptám tìch, kteøí pøijali popelec, co to s nimi udìlalo, stìží to evangeliu“ (Mk 1,15). Pøijetí popelce je znamením kajícnosti 
dokážou pøiblížit slovy. Shodují se ale vìtšinou na tom, že se jich pøevzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní 
to hluboce dotklo. doby. Symbolicky se tak naznaèuje stav èlovìka, který vyznává 
Požehnaný popel tak zjevnì proniká do jejich podvìdomé touhy pøed Bohem svùj mnohdy špatný život, své nepravosti, svùj høích 
po novém zaèátku a po tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno a vyjadøuje vùli vnitønì se obrátit s nadìjí, že mu Bùh odpustí. 
všechno, co jim brání skuteènì žít. Je to smysluplné znamení Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených 
jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, zmìnit smýšlení palmových a olivových ratolestí (ev. „koèièek" - v našich krajích) 
a vidìt vìci takové, jaké skuteènì jsou.posvìcených v pøedešlém roce na Kvìtnou nedìli.

Pùst jako takový
Popeleèní støeda je v katolické církvi dnem pøísného postu (pùst Modlitba
od masa a pùst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). Dobrý Bože,

dnes budu oznaèen na èele køížkem z popela.
Výzva k obrácení a pokání Pøipomíná mi to,
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleèní že jsem prach a v prach se obrátím. 
støedu, nemíøí pøedevším na vnìjší skutky, „žínìné roucho a 
popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitøní Popel je znamení pokání a toho,
pokání a obnovu. Bez toho by vnìjší kající skutky zùstaly že chci zaèít všechno dìlat lépe než dosud.
neplodné a lživé. Vnitøní obrácení motivuje k tomu, aby se takový 

Popel ukazuje, že staré shoøelo.
postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s høíchem, což 

Popelem se také døíve èistívalo nádobí. 
znamená odvrácení se od zla a naopak nové zamìøení celého 
života k Bohu. 

Pøi udìlování popelce knìz èasto øíkává:
Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní 

„Obra� se a vìø evangeliu.“ gymnastiky", ale je pøedevším pùsobením samého Boha v životì 
Popelec mì chce vybídnout, abych opustil své staré cestyèlovìka. Bùh nám dává sílu a možnost zaèít znovu. Když 
a vydal se po tìch, které mì povedou k cíli.objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se 

odpovídat adekvátním zpùsobem.
Øecké slovo „metanoeite“, které pøekládáme jako „obra�te se“,
znamená vlastnì v pùvodním významu „zmìnit smýšlení“. Rozmanité projevy a prostøedky
Popeleèní støeda mì tedy vybízí,Vnitøní pokání køes�ana mùže mít velmi rozmanité projevy, které 
abych zaèal jinak myslet,se vhodnì modifikují podle potøeb doby. Tradièními a staletími 
abych se díval pod povrch vìcíosvìdèenými prostøedky pokání jsou: modlitba, odøíkání – „pùst“ a 
a abych pod tímto povrchem objevoval skuteènou podstatu. „almužna“ – tedy dobrodiní èinìné ve prospìch tìch, kdo jsou na 

tom hùøe než my. Vedle klasických forem se v souèasné dobì 
Nové smýšlení je pøedpokladem víry.v øadì zemí rozšiøuje napø. „ekologický pùst” - omezení 
Ve víøe novì promýšlím vìci a hledím na svìt novýma oèima. zbyteèných jízd autem apod. Vždy ovšem pùst vychází z biblické 

a církevní tradice a je zamìøen na zkvalitnìní vztahu k Bohu, Prosím tì, uè mì dnes novì smýšlet,
k druhým lidem i k sobì samému, a tím mùže ve svých dùsledcích dívat se na svìt a na lidi jiným, novým pohledem a vìøit,
vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé spoleènosti. že se v tom všem a v každém èlovìku setkáváš se mnou ty sám.

Anselm Grün o prožívání popeleèního požehnání... zpracováno podle knihy Anselma Grüna: Jsi požehnáním
pøevzato z www.vira.czNa Popeleèní støedu se po evangeliu žehná popel a pøítomným se 
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Ministranti v novém

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012
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Podě kování za dárky 
pod Vánoč ní strom

*  *  *

Popeleč ní stř eda



Drazí farníci, po nìjakém èase odmlky, po takže po výstavbì pøípojky (která logicky ván misijní køíž pøed kostelem, kde byly 
rozmluvì s farním hospodáøským pracovníkem povede „pøes plot“) je v plánu v roce 2012 doplnìny letopoèty posledních misií svatých - 
panem Stanislavem Klaisem, si dovolím svépomocí provést opravu tohoto úseku. 1993, 1999 a 2010. Všechny tyto práce pro-
seznámit vás se základními hospodáøskými bíhají svépomocí, pod vedením a ve vìtšinì Bìhem roku 2012 dojde i na opravu køíže 
novinkami naší farnosti. Na zaèátku podzimu pøípadù pouze rukama pana Stanislava Klaise, u vjezdu ke kostelu, ale o tom budeme psát, 
jsem psal o financování malování našeho kos- kterému patøí naše uznání. Jak øíkal, kromì až pøijde èas... 
tela, nyní pøichází na øadu shrnutí jiných akcí. mnoha bìžných a vìtších výše plánovaných Dalším poèinem poslední doby je oprava 

Na úvod informace o farních plotech. Pokud akcí by chtìl v roce 2012 obnovit i okna portálu nad vnitøními dveømi, v prostoru 
jdete nebo jedete od kostela smìrem ke v hospodáøské budovì v areálu fary. hlavního vchodu do našeho kostela. Možná 
starému høbitovu, urèitì jste si všimli, že plot Takže jak vidíte, vaše finanèní dary a jste si všichni nevšimli, ale je tam švabachem 
vypadá již velmi mizernì a sešle. Aby bylo podpora mají svùj význam, využití a smysl. napsáno latinsky REGEM, CUI OMNIA 
zøejmé, o èem píši, níže pøipojená fotografie Pán Bùh zapla�!  VIVUNT, VENITE ADOREMUS. Tento nápis 
znázoròuje souèasný opotøebovaný stav plotu byl napsán zlatou barvou v øíjnu 2011 nám Zase za nìjaký èas nashledanou u eko-
kolem farní zahrady smìrem ke spojovací známým P. Jozefem Kankarou, nyní kaplanem nomického okénka MOSTu. 
cestì na starý høbitov. Tento stav navíc plyne i v Jablunkovì. Pozadí tohoto nápisu se vám Marian Kozok 
z toho, že nedávno – bìhem kácení starých mùže zdát skvrnité, ale jakmile zima skonèí a 
stromù u této cesty, nad srázem – byl plot barva bude dobøe schnout, bude pozadí dáno 
rozebrán a po pokácení opìt postaven, což do krásného stavu. 
mu logicky moc nepomohlo. Stav tohoto plotu Drobné opravy se doèkal i domeèek u kos-
neplyne z nezájmu farnosti o jeho stav, ale tela: nad vchodem je nové svìtlo a kromì toho 
z toho, že již v roce 2006 zde zamìstnanci pan Richard Polok zhotovil v øíjnu 2011 novou 
tøinecké radnice vymìøovali prostor, plochu pro døevìnou zástìnu, která chrání vchod pøed 
výstavbu parkovacích míst. Tehdy bylo s rad- vìtrem a deštìm. 
nicí pøedbìžnì ujednáno, že naše farnost Spousta menší i vìtší práce se udìlala a 
daruje mìstu nìkolikametrový pruh pozemku dìlá v prostorách fary samotné, napøíklad byl 
z konce zahrady a mìsto na svoje náklady renovován pokoj pro hosty. Dále byl renovo-
u cesty „fara – starý høbitov“ postaví parkovací 
místa. Takové øešení by bylo pøínosné jak pro 
naši farnost, která by získala desítky nových 
parkovacích míst blízko kostela (farní automo-
bilisté ví, o èem mluvím...), tak pro mìsto 
(taktéž rozšíøení možností parkování vlastnì 
u obou høbitovù). Jenomže na radnici se to od 
roku 2006 jaksi nepohnulo dále, pravdì-
podobnì z finanèních dùvodù. Nevíme, jaká je 
nadìje v tomto smìru v budoucnu. Ale jisté 
jsou dvì vìci: 

1) Pokud nìjaký komunální politik s vlivem 
na mìstský rozpoèet a vztahem k naší farnosti 
chce farnosti konkrétnì pomoci, zde má volné 
pole pùsobnosti... Takže uvidíme, komunální 
volby jsou sice až na podzim 2014, ale toto by 
se jistì poèítalo! 

2) Nemá cenu stavìt nový plot místo toho 
polorozpadlého, dokud nebude jisté, že mìsto 
nám tam nikdy nic nepostaví. Stavba parko-
vištì z našich zdrojù pøekraèuje naše možnosti 
a z pragmatického pohledu pomìr nákladù 
k užitku nemá své opodstatnìní. 

A ploty pokraèují dál, pøemístíme se na 
opaènou stranu zahrady, jedná se o plot 
u hlavní cesty od køíže na Folvark-Sosnu. 
I tento plot už má svoji životnost za sebou a 
jeho stav vyžaduje zbourání a výstavbu 
nového plotu, aneb generální opravu celého 
úseku plotu. Tady se neèeká na to, zda nìkdo 
nìkdy pomùže nìco prosadit na radnici, ale na 
ústup zimy. Jakmile pøijde jaro, již objednaná 
firma CIESLAR s.r.o. provede výstavbu nové 
kanalizaèní pøípojky budovy fary na kanali-
zaèní øád, jenž byl nedávno za unijní a obecné 
peníze postaven ve smìru Folvark v rámci tzv. 
Revitalizace øeky Olzy. Vše již máme vyøízeno, 
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JSEM ANIMÁTOR, AL

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

Se stoupající životní bude mnohem jednodušší, nìco krásného, pozitivního a nosného, co by 
úrovní a s dostatkem materiálních potøeb jako s rozvodem jsou pak jen problémy. Kam jsme si mohla odnést do života. A tak se roztáèí kolo 
by se ztrácelo z našich životù to nejcennìjší, a to dospìli a co je to za lásku, která už pøedem pøevzatých negativních vzorù z narušených 
to jsou lidské vztahy, založené na úctì, poèítá s tím, že se rozejdeme? Proè se dnes rodin a mladí žijí buï stejnì jako jejich rodièe, 
vzájemné lásce, odpuštìní, obìti a na vztahu tak moc bojíme toho slibu „…., že s Tebou tj. nezodpovìdností, støídáním partnerù, 
k nejvyšší autoritì – Bohu.  Rozpadající se ponesu všechno dobré i zlé až do smrti?“ A i zanedbáváním výchovy dìtí anebo chtìjí žít 
rodiny, vztahy dospìlých založené na když už to slíbíme, tak nám pak nedìlá potíž z jinak, ale nevìdí, jak. Možná se ptáte, proè o 
pøesvìdèení, že když mì ten druhý omrzí, tak manželství odejít, nechat partnera, dìti a jen tom píšu, když to vše jsou vìci, které známe. 
pøece mohu kdykoliv odejít a najít si nìkoho øíct, že to už bylo dávno, že se ten druhý Ano, známe je, ale to je strašnì málo, je tøeba 
jiného, to je obraz dnešní spoleènosti. Ochota zmìnil, nedá se s ním žít nebo že jsem s tím nìco dìlat. Ani já nemám univerzální 
dát druhému dobro bez ohledu na to, zda mi to koneènì potkal nìkoho jiného, který je recept na zmìnu rodinné politiky, ale jedno 
vrátí, to dnes zní jako hodnì stará pohádka. koneènì ten pravý.  Naše spoleènost má vím, že pokud každý z nás zaène nejdøíve sám 
Dnešní spoleènost zná jen termíny „nìco za jednu z nejvìtších rozvodových statistik, u sebe a ve své rodinì, tak mùžeme postupnì 
nìco“, když nìco dám, co za to dostanu a rozvádí se každé druhé manželství. A tak nám zmìnit naši spoleènost, v níž vládne „kultura 
když nic, tak proè bych to dìlal? Dìti jsou pro na druhé stranì pøibývá rodin, kde je i nìkolik smrti“ na spoleènost, kde bude mít zdravá a 
nás jen pøítìž, vždy� si pøece v tom životì dìtí a každé má jiného otce a v tìchto funkèní rodina opìt svoje místo. Nepodaøí se 
nìco musím užít a dìti mì brzdí v mé rodinách pøesto žádný muž není. Kde se nám to hned a výsledkù se možná už 
svobodì. A tak pøibývá partnerských svazkù ztratily vzory manželù a otcù, kteøí jsou ženám nedožijeme, ale bude to vklad pro naše dìti, 
(manželství je už nemoderní), které jsou oporou a dìtem autoritou a vzorem? Co vnuky a pøíští generace. Zaènìme tøeba 
bezdìtné a radìji si poøídí psa. A dítì budeme chceme dát dìtem do života? Poèítaèe, mobily modlitbami za naše dìti, za vztahy v rodinách, 
mít až potom, až si vybudujeme kariéru, a MP 4 a další technické vymoženosti mohou za manželství, o nichž víme, že jsou v krizi a 
chceme také cestovat a nechceme se vázat, být urèitì dobrými služebníky, ale matku a otce za pozitivní vzory pro mladou generaci. A 
chceme být svobodní.  Ale je to opravdu z masa a kostí nikdy nenahradí. Nemysleme pokud se ptáte, proè je tøeba zaèít u sebe, 
svoboda nebo jsem jen otrokem reklam a si, že penìzi a vìcmi se vykoupíme ze proè zrovna já, tak právì proto že Pán Bùh 
spoleèenského tlaku, který propaguje èlovìka zodpovìdnosti za výchovu svých dìtí. V nemá nikoho jiného, než nás, ano, Tebe 
mladého, krásného a úspìšného, èlovìka, dnešním svìtì, který nám prostøednictvím matko, Tebe otèe, babièko, dìdeèku, Tebe, 
který není na nikom a nièem závislý, který si médií ukazuje ten pohodlný život, kdy mì. My všichni se mùžeme stát novou solí 
dìlá, co chce. A pokud už se tedy odhodláme, manželství je pøežitek, nevìra je nìco zemì, která v dnešním svìtì už trochu 
že dìti mít budeme, tak jedno, maximálnì dvì, normálního a úplná rodina patøí do muzea, zvìtrala a pozbyla svou slanost.
ale to už je asi moc. A radìji se nebudeme nemá mladá generace možnost vidìt a zažít Za spoleèenství modlících se matek, Pavla 
brát, vždy� když se budeme chtít rozejít, tak to 

I Ty mùžeš mnohé zmìnit!

O kř íž i u kostela  

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    
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20. rocznica powstania Radia Maryja

O tř inecké farnosti v Katolickém týdeníku
Pravidelní ètenáøi Katolického týdeníku vìdí, „Snažíme se o pravidelné støídání jazykù, aby 

že se v nìm pravidelnì objevuje strana si každý mohl vybrat. Dvì nedìlní mše jsou 
vìnovaná nìkteré z èeských, moravských èi polské, dvì èeské; ve všední den máme 
slezských farností. V jeho letošním ètvrtém bohoslužbu ráno i veèer a také pøi nich jazyky 
èísle jsme se mohli doèíst o nìkterých pravidelnì mìníme. Jedná se mi hlavnì 
aktivitách v tøinecké, tj. naší farnosti. o pevný øád, jazykové spory farnost urèitì 

Redaktor KT Václav Štaud navštívil Tøinec neohrožují. Pokud Tøincem pøed léty z té èi 
30. prosince 2011. Jelikož v tento páteèní oné strany obèas znìly náøky nad diskriminací, 
veèer mìlo schùzku spoleèenství mužù, tak všechny je už dávno odnesla naše øeka Olše. 
nìjak pøirozenì se jeden z èlánkù týkal právì Nebo Olza, jak ji nazýváme polsky. V naší 
této aktivity. Pøi návštìvì pana redaktora v farnosti zùstali v pøevaze hodní, upøímní a 
pondìlí bychom se možná doèetli o schùzkách pøátelští lidé, žijící bez hádek a konfliktù. A už 
s Písmem svatým a Katechizmem katolické se nám daøí pøekonávat i pøíkop mezi 
církve nebo o „Kó³kach ró¿añcowych“ èi starousedlíky a obèany panelových sídliš�, 
sympaticích Radia Maryja. Ve støedu by to kteøí sem pøišli z rùzných stran, a dlouho si 
možná byl rozhovor s našimi prvòáèky èi nìco vzájemnì pøíliš nerozumìli. (...) Èeho si tu 
o chrámovém sboru LAUDAMUS. Ètvrtek patøí opravdu vážím, je trvale vyrovnaný poèet køtù 
dìtské schole nebo spoleèenství matek a pohøbù, v Tøinci by proto nemìlo katolíkù 
modlících se za své dìti. Tak bychom mohli ubývat. (...) Našim farníkùm patøí jednoznaènì 
pokraèovat dál – naše farnost je bohatá chvála a dík za jejich štìdrost. A� se to týká 
rùznými aktivitami, které probíhají nejenom ve pravidelných charitních sbírek nebo povodní a 
farní salce, ale i na jiných místech. jiných živelných událostí. Když se jedná 

V dalších èláncích se mohli ètenáøi dozvìdìt o pomoc trpícím, mívají konkrétní sbírky 
nìco o dlouholeté tradici tøinecké farnosti – v kostele doslova skokový nárùst“, chválí své 
vánoèním stromu, pod kterým se v adventní oveèky P. František Vrubel. 
dobì shromažïují dárky pro potøebné lidi Uznejte, milí spolufarníci, že to jsou krásná 
v našem okolí, dále se seznámit s prací a povzbudivá slova. Jako farnost se nemáme 
tøinecké charity a dozvìdìt se nìco o kladech i za co stydìt ani v celostátním mìøítku, jde ale 
záporech dvojjazyèné farnosti. o to, abychom si to dobré renomé sami 

Protože ne všichni ètou Katolický týdeník, nepokazili. 
dovolím se ocitovat slova O. Františka: Ing. Mgr. Stanislav Janczyk 



1. Vznik a rozvoj 2. Organizaèní struktura
Prvotní „spoleènost chudých poustevníkù“, V èele øádu stojí generální korektor se 
z níž pozdìji vznikl Øád nejmenších bratøí sídlem Øímì. Øád je rozdìlen na provincie a 
(OM), se zrodila z hnutí kalábrijského provincie na konventy. Konvent na Vranovì 
poustevníka Františka z Pauly (1416 – u Brna podléhá pøímo generálnímu domu.
1507) a dosáhla diecézního schválení 
nìkdy kolem roku 1452, kdy arcibiskup 3. Charakter
z Cosenzy povolil stavbu malé oratoøe, Nejmenší bratøi – knìží i bratøi neknìží – se 
zasvìcené sv. Františku z Assisi, a snaží všemi zpùsoby, svìdectvím vlastního 
pøilehlého dormitáøe v horách nad Paolou života i horlivým apoštolátem, zvìstovat 
v Itálii a schválil první statuta. K Františkovi všem lidem „evangelium pokání“ a být pøi 
a jeho dvanácti druhù se pøipojil roku 1467 tom vìrni duchu svého zakladatele, jenž byl 
papežský vizitátor a následnì i první knìz, „èlovìkem pøísného života, plnì oddaným 
P. Baldassare da Spigno. 17. kvìtna 1474 rozjímání“ a „svìtlem k osvícení kajícníkù“. 
byla øímskou kurií schválena nová kongre- Chtìjí tedy, aby mezi Božím lidem znovu 
gace. V únoru 1483 se František z Pauly zaznìla radostná výzva: „Pøinášejte plody 
vydal na žádost francouzského krále hodné pokání!“ Plody, spoèívající ve smíøení 
Ludvíka XI. a papežskou výzvu do Francie, s Bohem, se sebou samým, s druhými a 
kde se usadil u královského sídla v Plessis- s celým stvoøením. Tento program, který 
les-Tours. Na základì benediktinské, zanechal sv. František, zachycují konstituce: 
augustiniánské a františkánské øehole a „Øád si stanovuje pøinášet zvláštní a kaž-
konstitucí poustevníkù fra Pietra Gamba- dodenní svìdectví evangelijního pokání, a 
corty z Pisy vypracoval tzv. I. øeholi, kterou to postním životem plným obrácením se 
papež Alexandr VI. schválil 26. února 1493. k Bohu, osobní úèastí na Kristovì obìti a 
Výrazem pøechodu od poustevnického poukázáním na evangelijní hodnoty zøeknutí 
k cenobitickému zpùsobu života se stává II. se svìta, nadøazenosti ducha nad hmotou a 
øehole, schválená Alexandrem VI. 1. kvìtna nutnosti pokání, které obnáší skutky lásky, 
1501, v níž se poprvé objevuje jméno lásku k modlitbì a tìlesnou askezi.“ Spolu 
Nejmenších bratøí a ke tøem tradièním se svým zakladatelem, který se v raném 
slibùm je pøiøazen ètvrtý slib trvalého dìtství rozhodl pro poustevnický život, chtìjí 
postního života. Na ni navazuje pøepracova- pauláni navrátit sobì samým i druhým 
ná III. øehole, schválená týmž papežem schopnost užasnout a radovat se nad 
20. kvìtna 1502, v níž je poprvé Františkovo krásou pøírody.
øeholní spoleèenství oznaèeno jako nový 
øád v církvi, který má vydávat svìdectví 4. Èinnost po roce 1990
kajícím životem a pøijmout poustevnickou Nejmenší bratøi mají v duchovní správì 
„š�astnìjší a svatìjší zvyklost“ jako slib. vranovskou farnost.
Poslední IV. øeholi schválil papež Julius II. 
28. èervence 1506 a øádu bylo pøisouzeno, 5. Øeholní odìv
aby osvìcoval cestu kajícníkùm svým Øeholní šat je z èerné látky, dvoudílný. Hábit 
svìdectvím. Posledním doplòkem tohoto je pøepásán cingulem stejné barvy. Škapulíø 
souboru øeholí se stalo Korektorium je spojen s kapucí v jeden celek a jeho 
z 28. èervence 1506. délka je po kolena. Vždy se nosí pod 
Øád pùsobí kromì Itálie ve Španìlsku, cingulem.
USA, Brazílii, Kolumbii, Mexiku a na 
Filipínách. Vranovský konvent byl založen 6. Pøijímání nových èlenù a formace
z Francie v roce 1633 a dostal „do vínku“ Pøednoviciát trvá pùl roku až jeden rok. Pak 
vesnice Moøice, Srvce, Pavlovice, Vitèice a následuje roèní noviciát. Vstupuje se do nìj 
mìsteèko Tištín. Dùm byl tenkrát zapsán do vždy 8. záøí – na Narození Panny Marie. 
èesko-nìmecké provincie. Dlouholeté Noviciátní dùm je v Massalubrense, ne-
pùsobení vranovské komunity, v provincii daleko Neapole v Itálii. První sliby se 
nejvìtší, ukonèil císaø Josef II., který skládají na jeden rok, pak se obnovují znovu 
konvent roku 1784 zrušil, stejnì jako další na jeden a poté na tøi roky. Po tomto období 
v Praze, Nové Bystøici, Tachovì, Brtnici a následují sliby vìèné.
Nové Pace. Minimové, jak se paulánùm 
také øíká, se na Vranov vrátili 30. srpna 7. Kontaktní adresa
1992. Pøišli z Pauly, rodného mìsta sv. Konvent Øádu paulánù
Františka. 664 32 Vranov u Brna
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Setkání 
dě tí a mládež e 

na Praš ivé*  *  *

Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

Je tomu tak v celé diecézi i celé církvi. 
Pro letošní rok jsou v naší ostravsko-
opavské diecézi vyhlášeny tyto sbírky:

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *
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Opuštìni
Laènì otevírá svoji náruè

vítajíc mne odedávna,

samota, ta stìna prázdná,

jež obklopuje moje bytí

a slzami èasto sytí.

Tìší jak zvadlé kvítí

s vùní beznadìje… kdo ví, 

zda-li pro mne slunce høeje?

Vstává i uléhá s jednou tváøí,

stejnou polévku pro mne vaøí,

jež chutná dnes jako vèera.

Ach, jak dlouho je do veèera.

Naslouchá, zda-li nìèí kroky

nezastaví se u mých dveøí,

kde stesk mùj èas mìøí

a neúnavnì navštìvuje místo 

vytoužené tváøe,

jež se jistì neukáže.

Tak ukládám se k spánku 

uprostøed noci 

a Bùh mi je ku pomoci, 

hladíc moji smutnou tváø

v nadìji na vìènost

… být sám chce stateènost!

AVE

vìnováno všem námi opuštìným

Rudinec Stanislav

*  *  *



§ §Nedìle 5.2.2012 – 5. nedìle v mezido- Každý první pátek je po ranní mši svaté 
bí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.
èesky. §Každý pátek vyjma prvního pátku je 

§Nedìle 12.2.2012 – 6. nedìle v mezi- výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
polsky. srdenství.

§ §Nedìle 19.2.2012 – 7. nedìle v mezi- První pátek v mìsíci - litanie a zasvìce-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 ní Božskému Srdci Ježíšovu.
èesky. §Mše svatá v Domovì pro seniory na 

§Støeda 22.2.2012 – Popeleèní støeda; Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
zaèíná postní doba; den pøísného postu hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
od masa a újmy. Pùst od masa je možno pøistoupit ke svátosti smíøení.
závazný pro všechny, pùst újmy §Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
(jednodenní nasycení) od 18 do 60 let sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
vìku. mší svatou pøíležitost ke svátosti 

§Nedìle 26.2.2012 – 1. nedìle postní; smíøení.
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Redakce neruèí za jazykový sled jednotli-

§Pátek 2.3.2012 – první pátek v mìsíci. vých mší svatých. Sledujte vývìsku 
v kostele.§Nedìle 4.3.2012 – 2. nedìle postní; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
§Po celou dobu postní se koná každý 

pátek v 16.30 a každou nedìli v 16.20 
hodin pobožnost Køížové cesty v tom 
jazyce, v jakém je sloužena nedìlní 
veèerní mše svatá. Ve stejném jazyce je 
i veèerní páteèní mše svatá, ranní 
páteèní mše svatá je pak v jazyce 
opaèném.

§Každou postní nedìli po mši svaté 
v 8.00 hodin zpíváme „Gorzkie ¿ale czyli 
rozpamiêtywanie Mêki Pañskiej“. 

§Každou nedìli (mimo dobu postní) pùl 
hodiny pøed veèerní mší svatou je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
svátostné požehnání.

§Poslední nedìle v mìsíci (mimo dobu 
postní) - Mariánské veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky.

§Pozor na páteèní veèerní mše svaté 
v dobì postní – veèerní mše svatá je ve 
stejném jazyce jako pobožnost Køížové 
cesty, ranní pak v opaèném jazyce. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.
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Poøad bohoslužeb v únoru

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 4. bøezna 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 22.2.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *
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Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otèe, 
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì� sebe 
samého za záchranu svìta. Duch Svatý, 
který jej vedl, kéž je i mým prùvodcem a 
vyzbrojí mì silou pro svìdectví o tvé lásce. 
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì�, 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 
a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které 
nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové 
pro tento mìsíc: 

1. všeobecný: Aby všechny národy mìly 
pøístup k vodì a jiným zdrojùm pro každo-
denní život.

2. misijní: Aby Pán podporoval úsilí zdra-
votníkù, kteøí pomáhají nemocným a starším 
v nejchudších oblastech svìta.

3. národní: Aby nás Duch Svatý hloubìji 
uvádìl do Božího synovství. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – únor 2012

5. nedìle v mezidobí (5.2.)
1. ètení: Job 7,1-4.6-7; 2. ètení: 1 Kor 9,16-
19.22-23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který 
uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Ref. Panie, Ty leczysz z³amanych na duchu.

6. nedìle v mezidobí (12.2.)
1. ètení: Lv 13,1-2.45-46; 2. ètení: 1 Kor 
10,31-11,1; Evangelium: Mk 1,40-45 
Žalm: odp. Tys mé útoèištì, zahrneš mì 
radostí ze záchrany.
Ref. Daruj mi, Panie, winê mego grzechu.

7. nedìle v mezidobí (19.2.)
1. ètení: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2. ètení: 2 
Kor 1,18-22; Evangelium: Mk 2,1-12 
Žalm: odp. Uzdrav mì, Pane, zhøešil jsem 
proti tobì. 
Ref. Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo 
zgrzeszy³em.

1. nedìle postní (26.2.)
1. ètení: Gn 9,8-15; 2. ètení: 1 Petr 3,18-22; 
Evangelium: Mk 1,12-15
Žalm: odp. Všechno tvé jednání, Hospodine, 
je láska a vìrnost pro ty, kdo plní tvou 
smlouvu.
Ref. Drogi Twe, Panie, to ³aska i wiernoœæ.

2. nedìle postní (4.3.)
1. ètení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2. ètení: 
Øím 8,31b-34; Evangelium: Mk 9,2-10
Žalm: odp. Budu kráèet pøed Hospodinem 
v zemi živých. 
Ref. W krainie ¿ycia bêdê widzia³ Boga.

Nedě lní liturgie
v únoru
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