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¯o³nierze zaprowadzili Go na wewnêtrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwo³ali ca³¹ kohortê. Ubrali Go 
w purpurê i uplót³szy wieniec z ciernia, w³o¿yli Mu na g³owê. I zaczêli Go pozdrawiaæ: Witaj, królu ¿ydowski! 
Przy tym bili Go trzcin¹ po g³owie, pluli na Niego i, przyklêkaj¹c, oddawali Mu ho³d. A gdy Go wyszydzili, zdjêli 
z Niego purpurê i w³o¿yli na Niego w³asne Jego szaty.

Mk 15, 16-20 (Ewangelia Niedziela Palmowa)

Wyœmianie Jezusa
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Když  se nevě ř ící zeptá …

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

„To mu nikdy neodpustím,“ slý- je radost, pokoj, klid duše, krásné hodnì odvahy, moudrosti a také 
cháme tak èasto nejen z úst nevìøících, vztahy s bližními a také intenzivnìjší milosti Boží, abychom vytrvali na 
ale i tìch, kdo se za vìøící pokládají. vztah s Bohem. Samozøejmì odpuštìní cestì, která není lehká. Èasto budeme 
Možná i my sami jsme tuto vìtu není nic lehkého a nepøijde samo, je to muset pøekraèovat náš vlastní stín, 
vyslovili nebo jsme v pokušení ji øíct, èasto bìh na dlouhou tra�, ale už vùle mnohokrát se nám ve škole odpuštìní 
když nám nìkdo ublížil, zranil tak moc odpustit je dobrý krok, a pak také nebude daøit a možná i propadneme 
naše Já, že odpustit se zdá nemožné. modlitba za odpuštìní, opravdová do nižšího roèníku, ale Bùh nepoèítá 
A tak mnozí z nás, nejen že tuto vìtu svátost smíøení. A pokud se nám bude naše pády, ale snahu znovu vstát a jít 
vysloví, ale podle ní se i øídí a žijí zdát, že køivda, která se stala nám, se dál. 

Pavla Golasowskádlouhá léta, èasto až do konce života ve nedá odpustit, možná bychom si mohli 
vìzení neodpuštìní. Jak píše Kateøina vzpomenout na ty, kdo prožili a pøežili 
Lachmanová ve své známé knize vìznìní, koncentraèní tábory a muèe-
Vìzení s klíèem uvnitø, èlovìk sám ní, ztratili v plynových komorách celé 
sebe uvrhne do vìzení neodpuštìní, rodiny a pøesto odpustili. Odpuštìní je 
zamkne za sebou a klíè od dveøí, od totiž ta jediná a správná cesta a je jen 
svobody, má jen on sám. Jen já sám si na nás, zda se vydáme po ní nebo 
mohu udìlit amnestii a vyjít z vìzení zùstaneme zamèeni v našem dobrovol-
tím, že odpustím, odemknu dveøe ném vìzení neodpuštìní. 
klíèem, který mám a vyjdu ven do  Na závìr pro inspiraci modlitba 
svìtla, na svobodu. Co nám v tom z knihy V. Frankla a Pinchase Lapida 
brání, abychom tento jednoduchý „Bùh a èlovìk hledající smysl“, 
úkon jakým je otoèení klíèem udìlali? která byla sepsána v r. 1946:
Je to naše stará známá pýcha, která „Pokoj lidem zlé vùle a budiž konec 
nám našeptává: „Ale to má pøijít on, já veškeré pomstì a veškeré touze po po-
jsem mu neublížil, já to myslel dobøe. trestání a trestu…Hrùzné èiny jsou za 
Proè právì já?“ Ano, právì já budu ten, hranicemi lidského chápání, je mnoho 
kdo první podá ruku ke smíøení, kdo svìdkù krve. Proto, ó Bože, nepomìøuj 
odpustí, když ne kvùli sobì, tak aspoò spravedlnost jejich utrpením, nepøi-
kvùli Bohu, který nám odpouští a k poèítávej je jejich katùm, ale nastol 
nìmuž se modlíme „…a odpus� nám novou spravedlnost.
naše viny, jako i my odpouštíme našim Pøièti všem katùm, udavaèùm 
viníkùm…“ a zrádcùm k dobru všechnu tu odvahu 

Uvìdomuji si vùbec, že beru jako a duševní sílu tìch ostatních, jejich 
samozøejmost, že Bùh mi pøece skromnost, dùstojnost a tiché úpìní 
odpustí, kdy se mi zamane, je to pøi tom všem, nadìji, která nebyla 
vlastnì Jeho povinnost, vždy� je pøece zdolá-na a hrdinské úsmìvy, které 
milosrdný, a to, že já vždy neodpouš- vítìzily nad slzami a mìj na pamìti, 
tím, no to je pøece nìco jiného, já jsem bože, všechny obìti a všechnu jejich 
dobrý, ale to je na vinì on, mùj bližní, lásku. Všechna ta zpustošená, zmuèe-
kdyby byl jiný, kdyby se zmìnil… A tak ná srdce, jež navzdory všemu zùstala 
èekáme na zmìny u druhých, my sami tváøí v tváø smrti stateèná a plná 
neposkvrnìni a chceme odstraòovat dùvìry. Všechno toto, Bože mùj, by 
tøísky z oèí bližních, sami majíce mìlo pøed tvou tváøí sloužit jako 
trámy. Roky utíkají a my si sami už ani výkupné za odpuštìní høíchù, aby se 
nepamatujeme, co že nám to ten druhý znovu zrodila spravedlnost a vzala 
tenkrát udìlal, ale jistì to bylo nìco v potaz všechno toto dobré a nikoliv 
hrozného, že mu nemohu odpustit ani zlé. Ve vzpomínce na nepøátele už 
po 10, 20 letech a ani na sklonku nesmíme dál být jejich obìti, jejich 
života. Vždy� kdybych mu odpustil, tak noèní mùry a dìsy, ale být jejich 
by utrpìlo moje Já, které za ta léta pomocníky, kteøí je osvobodí od 
nabylo obrovských rozmìrù a tím zbìsilých pøedstav… jen to si od nich 
odpuštìním by utrpìlo, splasklo by, a žádáme: že, až to všechno skonèí, 
co by mi pak zbylo? Ani si neuvìdomu- budeme opìt moci žít jako lidé mezi 
jeme, že neodpuštìní, které si tak lidmi a na této chudé Zemi bude znovu 
hýèkáme, je pouhé harampádí v našich mír mezi lidmi dobré vùle a pokoj se 
rukou, které si køeèovitì držíme a snese i na ostatní.“
pøitom si naivnì myslíme, že je to náš Pøeji nám na prahu Velikonoc všem 
poklad. A pøitom kdybychom je pustili, hodnì sil a stateènosti do bojù s naším 
kdybychom odpustili, naplní nám naše Já, do bojù s pokušením zùstat sedìt ve 
ruce Bùh nìèím daleko cennìjším, jako vìzení neodpuštìní a zároveò pøeji 

A odpus� nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkùm

Milí farníci a všichni ti, kdo jste se letos 
podíleli na naší tradièní akci Misijní koláè. 
Letošní rok byl symbolický nejen tím, že se 
konal opìt na ètvrtou nedìli postní již XII. 
roèník a my píšeme rok 2012, ale také tím, že 
letos „padl“ rekord ve výši vámi darovaných 
penìz. Letošní výtìžek se totiž vyšplhal na 
neuvìøitelnou výši 68 364,- Kè. Proto mi 
dovolte, abych možná pro váš pøehled zde 
uvedla èástky, které jste darovali v letech 
minulých. Rok 2001- 40 500,- Kè, rok 2002 – 
35 000,- Kè, rok 2003 – 39 242,- Kè, rok 2004 
– 42 772,- Kè, rok 2005 – 47 440,- Kè, rok 
2006 – 45 700,- Kè, rok 2007 – 46 700,- Kè, 
rok 2008 – 50 481,- Kè, rok 2009 – 55 295,- 
Kè, rok 2010 – 53 286,- Kè a rok 2011 – 
52 689,- Kè. Celková èástka za všechny roky 
èiní 577 829,- Kè. Podotýkám, že to je èistý 
zisk, nejsou v této èástce zapoèteny náklady, 
ty nám každým rokem hradí štìdøí sponzoøi. 

Získané peníze v letošním roce poputují 
opìt na naše adoptované dìti v rámci projektu 
Adopce na dálku (více o dìtech v pøíštím èísle 
mìsíèníku MOST) a zbytek financí darujeme 
tradiènì Otci Marianovi na Slovensko do Ža-
kovcù (info ze Žakovcù dodám také v nìkte-
rém z dalších èísel MOSTu). Na závìr bych 
chtìla podìkovat hlavnì Pánu Bohu za zdar 
celé akce, za krásné poèasí a požehnání do 
naší práce, dále všem sponzorùm, tìm, kdo 
pekli a� už sami doma nebo spoleènì na 
našem „velkém peèení“, všem, kdo rozdávali, 
malým prckùm, kteøí drželi pokladnièky a vám 
všem, kdo jste pøispìli finanèní èástkou. 
Zvláštní podìkování patøí tomu, kdo letos 
myslel na naše diabetiky a napekl malé 
„sladké“ balíèky i pro nì. Dìkuji vám všem za 
naše spoleèné dílo a za ochotu a otevøená 
srdce. Pán Bùh zapla�!

Za spoleèenství matek 
Pavla Golasowská 

Výsledky akce

Misijní koláè 2012



Mluvíme-li o historických událostech, pražské jaro umožnilo návrat biskupù do tváøi mladý muž: nic se nemá vracet, 
vìtšinou nás napadne myšlenka: ale to už jejich diecézí. Arcibiskup Matocha se toho již protože církev tento majetek získala kráde-
bylo, je tøeba žít v pøítomnosti a myslet na nedožil a pražský arcibiskup a pozdìjší žemi. Pøekvapený redaktor se ptá: a odkud 
budoucnost. Žít v pøítomnosti a myslet na to víte? Mladý muž chvíli mlèí, dívá se ke kardinál Josef Beran už žil ve vyhnanství 
budoucnost je jistì správné, ale není to až støeše prodejního stánku a po chvíli vykoktá: v Øímì, ze kterého nebylo dovoleno, aby se 
tak úplné. Proè by se tedy uèil na školách no moje prababièka o tom kdysi cosi vrátil. Biskup Hlouch umírá 10. 6. 1972, 
dìjepis a proè by historikové opakovali øíkala… Soudný èlovìk si udìlá úsudek když den pøedtím jej navštívil církevní 
pravdu o tom, že historie je uèitelkou života? sám. A tak budeme-li již za nìkolik dnù slavit tajemník. Asi to nebyla návštìva jednoduchá 
Historické události jsou vždy spojeny s èlo- Hod Boží velikonoèní, dìkujme Bohu za to, a pøíliš zdvoøilá, když druhého dne po ní pan 
vìkem a jeho kladnými i zápornými vlast- že jsme se nestali národní církví. Jednak biskup zemøel. Stejnì tomu bylo o dva roky 
nostmi, které se nám opakují. Právì proto Ježíš Kristus žádnou národní církev sám pozdìji, kdy 5. 6.1974 navštívil pana kar-
èlovìk, který historii zná, mùže se pouèit, neustanovil a nedal k tomu nikomu žádné dinála Trochtu krajský církevní tajemník, 
nebo taky pøijmout nìkterá fakta jako právo. Kdybychom se národní církví stali, køièel na nìj a sprostì mu nadával, když 
varování, aby se to, co se událo a jakýmko- kdyby byli biskupové couvli, možná jsme už vìdìl, že se pan kardinál vrátil po operaci 
liv zpùsobem èlovìka èi spoleènost poško- dnes ani velikonoce neslavili. Dìkujme Bohu z nemocnice a má mít klid. Druhý den po 
dilo, již neopakovalo. Lépe øeèeno: aby se za velikány, kteøí vydali hrdinné svìdectví jeho návštìvì zemøel i pan kardinál. Tady 
èlovìk pouèený z historie podobných omylù Ježíši Kristu a pro budoucí pokolení buïme mùžeme historickou vzpomínku uzavøít, 
nedopouštìl. V mìsíci bøeznu jsme si svìdky i my. Evropa a náš národ zvláš� toho když by se dalo vzpomínat na orgie, které 
pøipomnìli dva velikány naší novodobé potøebuje jak soli. V dobì monstrprocesù se vyvolal režim v souvislosti s pohøby zesnu-
církevní historie. Jsou to velicí biskupové: mohlo zdát: co z toho mají? Mohli být ve lých, zejména pøi pohøbu pana kardinála 

ThDr. Josef Hlouch, biskup èeskobudìjo- svých katedrálách a tak se potloukají po Trochty.
vický a ThDr. Štìpán kardinál Trochta, vìzeních a internacích. Pravda Pánì Mám na srdci jednu vìc. Celých šedesát 

zvítìzila a pamatujme: vždy zvítìzí. Dva biskup litomìøický. Oba by v bøeznu oslavili a už pøes šedesát let jsme s výjimkou 
veliké „ismy“ minulého století chtìly vyvolat své narozeniny: pan biskup Hlouch 110 let a nìkolika krátkých pøestávek živeni ideologic-
dojem, že jejich vítìzství je nezvratné. pan kardinál Trochta o tøi roky ménì. Oba kou lží o nebezpeèí ze strany církve, tenkrát 
Komunistický režim mluvil smìle o tom, že pocházeli z Moravy, oba pocítili volání ke dokonce o jejím nepøátelství k lidovì de-
do roku 1970 bude církev známá už jen knìžství, oba se po druhé svìtové válce mokratickému zøízení. Církev nebyla nepøá-
v muzeích. A opak se stal pravdou: „ismy“ stali biskupy, oba pocítili na vlastní kùži telská k lidovì demokratickému zøízení a už 
padly jeden po druhém a Kristova Církev hrùznost minulého režimu a obìma v pods- vùbec ne proti národu.
pøekroèila práh tøetího tisíciletí. Kristus vstal tatì pomohli na vìènost pøedstavitelé tohoto Pražský arcibiskup kardinál ThDr. Franti-
z mrtvých - mohou se tomu smát, ale minulého režimu ve službách tajemníkù pro šek Tomášek v roce 1989 prohlásil 
nemohou to zrušit!vìci církevní. Jejich køížová cesta zaèíná v katedrále sv. Víta pøi slavnostní bohosluž-

P. Františekv padesátých letech po komunistickém bì na podìkování za svatoøeèení sv. Anež-
pøevratu. V té dobì je komunistickému ky: „V této vážné a historické dobì jsem já i 
režimu trnem v oku øímskokatolická církev a øímskokatolická církev na stranì národa!“ 
režim chce získat biskupy pro to, aby se Odpovìdí mu byl dlouhotrvající bouølivý 
církev oddìlila od Øíma a stala se národní potlesk pøeplnìné katedrály i všech, kdo byli 
církví ovládanou režimem. Mìlo by to být na nádvoøích. Tak tomu bylo vždycky. 
nìco jako v Sovìtském svazu. Biskupové Pøíèinou nepøátelství nebyly ani lidské 
tehdy øekli svoje kategorické NE a museli nedostatky a høíchy, se kterými se nyní 
z úøadù pryè. Nejprve jsou nìjakou dobu velmi operuje, jako by ti, kdo o nich neustále 
internováni ve svých rezidencích pod mluví, byli andìlsky èistí. Pøíèinou bylo 
neustálým dohledem StB a pozdìji „odstra- kategorické NE k oddìlení církve od Øíma, 
nìni“. Otec kardinál Trochta je ve vykonstru- což vlastnì zachránilo národ pøed tím, aby 
ovaném procesu odsouzen do vìzení. Pøi se v budoucnu stal jednou ze svazových 
jednom vzpomínání jen tak poznamená, že republik SSSR a tak pozbyl úplnì svou 
prošel tøemi nacistickými koncentráky, ale to suverenitu. On ji v podstatì tak trochu 
nebylo nic ve srovnání s tím, co zažil v ko- pozbyl, protože v øadì vìcí nemohl rozho-
munistických žaláøích. Otec biskup Hlouch dovat sám a byl øízen z Moskvy. Co øíkáte: 
je internován a pak bez soudu a odsouzení není trochu moc žít víc jak pùl století ve lži, 
je držen v dalším domácím vìzení na která se stala koøenem nenávisti? Historii 
rùzných místech Èeské republiky, stejnì opravdu moc neznáme a to je škoda. Vidìl 
jako brnìnský biskup Karel Skoupý, pražský jsem, na TV NOE takovou malou reportáž. 
arcibiskup Josef Beran. V domácím vìzení Kdosi z televize prošel ostravskými ulicemi a 
pod stálou kontrolou StB je i olomoucký ptal se, jak se dívají lidé na restituce 
arcibiskup Josef Karel Matocha. Ne jinak církevního majetku.  Byly tam odpovìdi 
tomu bylo se slovenskými biskupy. Až kladné i záporné. Mnì vyvolal úsmìv na 
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K letošní pouti

Kř íž  nad mě stemMOST 220/XIX

To už bylo?

Kondolence

Našemu obìtavému kostel-
níkovi, panu Janu Dzureòovi 
dovolujeme si vyjádøit upøímnou 
a hlubokou soustrast nad úmrtím 
jeho manželky paní Veroniky 
Dzureòové. Dìkujeme jí za plné 
pochopení pro službu manžela 
a radostné vytváøení podmínek, 
aby mohl svou službu konat. 
Vyprošujeme jí vìèný pokoj 
a všem pozùstalým velikonoèní 
sílu pøekonat bolest z louèení a 
v Srdci našeho Pána najít i svùj 
pokoj a požehnání.  R.I.P.



Milí ètenáøi MOSTu, musím se s vámi smyslu textu vynikajícího èeského 
podìlit o velice krásném svìdectví, husitologa (a protestanta) JUDr. 
které jsem si pøeèetla v pøíloze deníku Kejøe. Tento husitolog svou knihu 
Právo, v Magazínu Práva ze dne „Jan Hus – známý i neznámý“ uzavírá 
17. 3. 2012. Nepotøebuje do dlouhý slovy: „A pøedevším se snažme nevidìt 
komentáø. Doufám, že jako mne, stejnì v Husovi jen nespornou a obdivova-
to potìší a povzbudí i vás. Jedná se nou kladnou osobnost, které nemá být 
o rozhovor s režisérem Jiøím vytýkána žádná vada, která byla 
Strachem, ve kterém mimo jiné stálo poslána na smrt zlovùlí jiných a která 
toto: se vymyká jakékoli kritice svých 

lidských vlastností“. A Jiøí Strach 
dodává: „Novodobé výklady liberálù, Reportérka: Pøíští rok oslavíte èty-
že Hus bojoval za svobodu svìdomí, øicítku. Plánujete rodinu?
jsou krajnì komické“.

Jiøí Strach: Nemìli bychom nìkteré 
plány pøenechat Pánu Bohu?

Takový postoj známého režiséra 
v dobì neustálých útokù na katolickou 

Reportérka: K víøe v Boha se otev-
církev urèitì potìší, povzbudí a dou-

øenì hlásíte, na to ale èlovìk nemusí 
fám, že vybídne i nás k vydávání takto 

být zrovna katolík, nebo ano?
odvážných svìdectví. Vždy� víra pøece 

Jiøí Strach: Být katolík je utrpení. není vìcí soukromou.
Zatímco v jiných vírách si tak nìjak 

DaMa
Pána Boha upravíte k obrazu svému, 
aby splòoval vaši pøedstavu o trans-
cendentnu, my katolíci musíme 
naplòovat pøedstavy boha o èlovìku, 
nemùžeme si ho vymyslet ani pøizpù-
sobit, jak se nám zrovna hodí. A ke 
všemu na nás klade nároky. Tu dá 
Mojžíšovi nìjaké desky s Desaterem, 
tu chce, abychom milovali své nepøá-
tele. Splòovat tahle pøikázání v dneš-
ním moderním svìtì, kde vládne 
bezbøehý egoistický liberalizmus, kde 
si èlovìk o sobì myslí, že je stvoøitel 
zemìkoule, dá opravdu fušku!

Ale bez nadsázky: nikdo mi zatím 
nenabídl lepší definici lásky, než svatý 
Pavel v listì Korintským. A nikdo jiný 
mi lépe neskloubil lásku s pokorou, 
jako vìnování sebe sama druhému 
èlovìku jako obì�. Možná i proto, my 
katolíci, fungujeme dva tisíce let – 
žádná filozofie ani spoleèenský øád 
této výzvì a touze po lidské kvalitì 
nesahá po kotníky. Je to vysoko polo-
žená la�ka morálky. Èasto ji nepøesko-
èíme, ale tím, že se o to snažíme, 
možná vyskoèíme výš než jiní, kteøí se 
nesnaží vùbec.

Reportérka: Chodíte také ke zpovì-
di?

Jiøí Strach: Samozøejmì!

Toto je jen výtažek z celého èlánku, 
ve kterém Jiøí Strach ještì také hovoøí 
o svých plánech do budoucna, kdy 
chce natoèit film o Janu Husovi, ve 
kterém chce Husa pøedstavit ve 

a

a

a

a

a
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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  

*  *  *

To potě š í…
To potě š í…

Náboženství? Na co?

(Ne)podaøené 
výroky žákù 
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Dziwny jest ten ś wiat

Pielgrzymka do Ziemi Ś wię tej

Gdzieœ przed dwoma miesi¹cami wyszu-
kiwa³em w internecie Ÿród³a pewnej pieœni 
koœcielnej, która bêdzie umieszczona w nowym 
œpiewniku „Chwalmy Pana” (intensywne prace 
nad jego wydaniem nadal trwaj¹) i natrafi³em na 
star¹ piosenkê Czes³awa Niemena „Dziwny jest 
ten œwiat”. Generacja dzisiejszych piêædziesiê-
ciolatków i starsza chyba dobrze pamiêta ten 
w swoim czasie tak popularny utwór. Z pewnym 
sentymentem wczyta³em siê w s³owa tej 
piosenki i zaskoczy³a mnie niebywa³a aktual-
noœæ tego tekstu: „... œwiat, gdzie wci¹¿ mieœci 
siê tyle z³a, gdzie cz³owiekiem gardzi cz³owiek, 
¿e ktoœ z³ym s³owem zabija tak, jak no¿em...”. 
Co wiêcej, ten dzisiejszy œwiat jest mo¿e 
jeszcze dziwniejszy ni¿ wtedy, kiedy piosenka ta 
powsta³a, kiedy to ¿yliœmy jeszcze w czasach 
Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, w 
czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
(EWG) oraz Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej (RWPG). Dziœ jesteœmy cz³onkami Unii 
Europejskiej, która przeradza siê w jakiœ kolos, 
który chcia³by poch³on¹æ wszystko wokó³ siebie. 
Trochê przypomina mi to tego rycz¹cego lwa, 
który w Liœcie aposto³a Piotra obchodzi i szuka, 
kogo by po¿ar³. Chyba mo¿emy stwierdziæ, ¿e 
ten œwiat nie tylko by³ dziwny, ale dziwnym 
pozostaje i dziwnym bêdzie nadal. Moja 
Mamusia nie lubi³a zbytnio tej piosenki, bo 
Niemen œpiewa³ specyficznym g³osem, a kiedy 
w refrenie zabrzmia³o to nagl¹ce „Nie! Nie! Nie!” 
to zawsze pyta³a: „Czymu tak wrzeszczy?” 
Jednak w³aœnie ten krzyk ma g³êbok¹ wymowê, 
która jest przenikniêta nadziej¹, ¿e jednak ludzi 
dobrej woli jest wiêcej, a oni nie pozwol¹ 
naszemu œwiatu zgin¹æ! O ile macie dostêp do 
internetu, to spróbujcie wyszukaæ sobie tê 
piosenkê na YouTube i ws³uchaæ siê w jej 
orêdzie bo: … 

„Dziwny jest ten œwiat,
gdzie jeszcze wci¹¿
mieœci siê wiele z³a.
I dziwne jest to,
¿e od tylu lat
cz³owiekiem gardzi cz³owiek.

Dziwny ten œwiat,
œwiat ludzkich spraw,
czasem a¿ wstyd przyznaæ siê.
A jednak czêsto jest,
¿e ktoœ s³owem z³ym
zabija tak, jak no¿em.

Lecz ludzi dobrej woli jest wiêcej
i mocno wierzê w to,
¿e ten œwiat
nie zginie nigdy dziêki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszed³ ju¿ czas,
najwy¿szy czas,
nienawiœæ zniszczyæ w sobie.“

SJK

a

a

• „Ježíš byl na poušti pokousán od 
ïábla.“

• „Kohout zaèal kokrhat, protože Petr 
zapøel Ježíše.“ 

• „Zeleným ètvrtkem zaèíná velikonoè-
ní tøídìní.“

• „Knìz pøinesl babièce pøed smrtí 
poslední pomazánku.“

• „Židi mají obøízku a my zase vepøové 
øízky.“

• Katecheta probral s dìtmi desatero 
Božích pøikázání a chtìl se pøesvìdèit, 
jak tomu porozumìly. Zeptal se: „Tak, 
Míšo, kdybys usekl koèce ocas, proti 
kterému pøikázání by ses provinil?“ 
„Proti pøikázání co Bùh spojil, èlovìk 
nerozluèuj.“ 

• „Jak bys rozumìl slovùm:  V potu 
tváøe chléb svùj jísti budeš?“ ptá se 
katecheta. „Znamená to, že mám jíst, až 
se zpotím,“ odpoví tázaný. 

• Paní katechetka dá v náboženství 
dìtem otázku: „Je to rezavé a bìhá to po 
stromech, co to je?“ Pøihlásí se Pepíèek: 
„Paní katechetko, normálnì bych øekl, 
že je to veverka, ale když se ptáte vy, tak 
to bude andìlíèek.“ 

*  *  *



V posledním èísle týdeníku Ekonom daøení církví s majetkem, který jim bude vydán, 
(11/2012) byla zveøejnìna znaènì podjatá podléhalo podobným omezením a státnímu 
tematická reportáž o církevních restitucích. I dohledu jako za první republiky, respektive za 

Rakousko-Uherska?generální sekretáø ÈBK Mons. Tomáš Holub 
odpovídal na dotazy redaktora Josefa Pravce, Teoreticky by to mohlo být pøedstavitelné, 
které mìly být zapracovány do èlánku, kdyby stát nejen navrátil církevní majetek, ale i 
nicménì ve výsledné reportáži jsou znaènì pøispíval na církve a platy duchovních (tzv. 
vytrženy z kontextu nebo nebyly vùbec uveøej- kongrua) jako za Rakousko-Uherska nebo za 
nìny. Z toho dùvodu, i pro lepší orientaci v této první republiky. Pokud však bude souèasný 
problematice, pøinášíme otázky a odpovìdi tak, návrh zákona o majetkovém narovnání schvá-
jak byly do tohoto periodika zaslány. len a tím bude ukonèeno financování církví, tak 

1. Jaký je hlavní argument pro to, že kato- to jako pøedstavitelné nevidíme. Nicménì 
lická církev svùj majetek opravdu vlastnila? omezení platná pro ostatní právnické osoby, 

budeme plnì respektovat. Subjekty katolické církve byly jako vlastníci 
zapsány v pozemkových knihách, tedy v pøed- 4. Bude dohoda o majetkovém vyrovnání 

podléhat souhlasu Svatého stolce?chùdci dnešního katastru nemovitostí. Žádný 
režim nikdy nezpochybnil fakt, že církvi Ano, bude, ale neznamená to, že se Svatý 
majetek patøil. I komunistický režim znárod- stolec stane majitelem navráceného majetku. 
òoval majetek církví stejným zpùsobem jako Majitelem budou jednotlivé farnosti, øády a 
každý jiný majetek v soukromém vlastnictví. kongregace, které tento majetek také vlastnily 
Nehledì na to, že žádná seriózní právní v roce 1948.
analýza, která byla na toto téma zpracována, 5. Proè katolická církev usiluje o tak rozsáhlý 
nezastává názor, že by církev nebyla majetek, když poèet vìøících klesá?
vlastníkem svého majetku. Interpretace údajù z posledních výsledkù 

S tím souvisí i nález ústavního soudu Pl. ÚS sèítání lidu je velmi složitá, zvláštì proto, že 
9/07 z 1. èervence 2010, který prohlašuje témìø polovina národa odmítla otázku nábo-
legislativní neèinnost Parlamentu za proti- ženské víry stejnì jako i státní pøíslušnosti ve 
ústavní – v odùvodnìní Ústavní soud odmítá sèítacích formuláøích vùbec vyplnit. Nicménì 
názory, že by majetek církvi kdysi nepatøil. na základì našich údajù, které máme k dispo-

2. Mìl církevní majetek za první republiky zici (což ostatnì potvrzuje i sociolog Zdenìk 
veøejnoprávní charakter? Nešpor), pøíslušnost k etablovaným církvím jak 

v Èeské republice, tak i ve zbytku Evropy, Až do roku 1950 u nás žádné „veøejno-
klesá jen pozvolna. Vrácením majetku budou právní“ vlastnictví neexistovalo. Vlastnické 
také alespoò èásteènì napraveny køivdy, které právo bylo pouze jedné povahy. Èesko-
byly vùèi církvím spáchány totalitním komu-slovenský stát po roce 1918 považoval církev 
nistickým režimem a snad i pro církev bude za vlastníka svého majetku. Dùkazem toho je i 
tedy platit, že co bylo ukradeno, musí být pozemková reforma, která zacházela s církev-
vráceno. Je zapotøebí také dodat, že podíl na ními majiteli jako s kterýmkoli jiným soukro-
navráceném majetku, který historicky patøil mým vlastníkem a tzv. veøejné vlastnictví, tedy 
katolické církvi, bude rozdìlen i mezi nové vlastnictví státu, krajù èi obcí bylo naopak ze 
církve, které v roce 1948 neexistovaly.záboru vylouèeno. Konfiskovat nìco sobì 

samotnému (tedy státu) nelze. Autor: Monika Vývodová
3. Je pøedstavitelné, že by i dnes hospo- pøevzato z internetových stránek ÈBK
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Pou� na blahoøeèení Jana Pavla II. do Øíma

Ministranti v novém

Odpově di na otázky týdeníku Ekonom

*  *  *

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

*  *  *

Popeleč ní stř eda

Ohlédnutí za Farním 

plesem 2012 

Tváø

Buïme solí zemì ...

Nemám o koho bych se opøel

jen o tebe mùj køíži, 

ale neudržím tvoji tíži.

Tak padám ponížen, 

však dopøedu ne vzad,

a� mohu znova vstát zas 

o kousek dál na cestì života,

 jež páchne smrtí, vždy� váš høích 
mì drtí,

neúprosnì, stále a já nemohu už 
dále.

Náhle pøed sebou vidím Veroniku,

jež v horkém tichu své lásky

nehledá odpovìï na otázky... proè?

Jen nìžnì utírá mou tváø, 

jak kapka rosy list 

a já mohu z její tváøe èíst stateènou 
nadìji, 

jež mi dává sílu vstát a znova 
milovat

lidský rod.

V trápení a bolu zdolat lebèí horu, 

jenž cení na mì zuby skrze 
farizejské tváøe

a doufá, že Mesiáš to nedokáže!

Hle, vše tvoøím nové, skrze tuto 
cestu

a Církev si beru za nevìstu 

ve vìrných u paty køíže, 

toužíce po její krásné tváøi plné 
štìstí...

 A co ty naše o Zmrtvýchvstalém 
zvìstí?

AVE
Rudinec Stanislav

a

a

a

a

Podìkování
Srdeèné podìkování všem, kdo 
pøišli ve ètvrtek 22. bøezna 
dopoledne k velikému pøed-
velikonoènímu úklidu kostela. 
Všechny, kdo by se i touto cestou 
chtìli podílet na èistotì a kráse 
kostela, ujiš�ujeme, že práce je 
stále dost a budou vždy srdeènì 
vítáni. Nepracujeme na cizím, ale 
na svém.

Ètvrtou postní nedìli se vydala skupinka za „partu“, mìla jsem pocit hrdosti. Hrdosti 
rodièù s dìtmi na Køížovou cestu z našeho na to, že se nestydím za svoji víru, že vím 
kostela ke kaplièce na Osùvky. Bylo kam patøím a kam smìøuji. Dokázala jsem si 
naprosto ideální poèasí, sluníèko høálo a pøestavit, jak úžasná atmosféra musí 
paní Silvì Krêželokové patøí velký dík, že si panovat pøi pìších poutích do Frýdku nebo 
našla èas a zorganizovala tuto pìknou akci. Czêstochové a zatoužila jsem ještì nìco 

Když jsme šli v procesí, v èele šel hoch takového zažít, dokud mi to zdraví dovoluje. 
s køížem, po cestì jsme zpívali a modlili se, Pøi jednom zastavení paní Silva po-
mìla jsem moc hezký pocit. Na jedné stranì ukázala na to, že v Africe nebo jiných 
jsme mohli rozjímat o utrpení Krista a na chudých èástech svìta dìti tøeba nemají 
stranì druhé jsme mohli vydávat svìdectví o hraèky a vystaèí si celý rok s jedním 
své víøe. Když jsme míjeli kolemjdoucí, kteøí balónkem a naše dìti mají hraèek plný dùm 
na nás nechápavì zírali a pøemýšleli co to je (pokraèování na str. 6)



Na pìší køížovou cestu jsme se vydali 
v nedìli 18.3. odpoledne. Musím øíct, že to 
byla pro mì velká zkušenost, nebo� jsem se 
potkala s velkou kritikou a pomluvami, což 
mì velice mrzelo, ale potìšil mì jeden 
èlovìk, když mi øekl: „nejlépe nic neudìlat, 
ale kritizovat''. Potom jsem byla celou nedìli 
v rozpacích, nebo� se pøihlásilo 10 lidí, což 
se mi zdálo málo, ale nechala jsem na 
Pánu, kolik nás bude.

Nakonec se opravdu ukázalo, že modlitba 
je velice silná a já mìla radost, když jsem 
pøišla ke kostelu a zaèali se scházet lidé. Na 
cestu nás vyprovodil otec Adrián a my 
vyrazili smìrem k rybárnì pøes lesík, smìr 
Osùvky. Terén byl velice lehký, mezi zasta-
veními se zpívalo a modlilo. Na Osùvkách 
nás èekal Otec Kaszper a øekl nám o historii lidmi nejde jít za bìžného provozu po cestì.
kaplièky. Nakonec nám místní vedle Doufám, že všichni, co se letošní køížové 
kaplièky uvaøili èaj a nachystali bábovky, cesty zúèastnili, budou mít dobré vzpomínky 
koláèe a rùzné sladkosti, za což jim moc a nìjakou tu drobnost prominou. Návrhy, co 
dìkujeme. zmìnit a udìlat jinak, ráda vyslechnu.

A že nevíte kolik nás šlo? Bylo nás Chtìla bych podìkovat paní Jaœové, 
celkem 60, což jsem opravdu neèekala a nebo� ta byla první, které jsem øekla co chci 
opravdu každému odvážnému dìkuju. zkusit a ta øekla - bìž a konej, neuvažuj. 

Na závìr bych chtìla øíct, že to nebyl až Holkám Brodským za podporu, Barunce za 
tak mùj nápad, ale zkopírovala jsem nìco, doprovod na kytaru a pøedevším Pánu Bohu 
co je v jiných farnostech bìžné. Napøíklad za sílu, odvahu a vyslyšené modlitby. Všem 
v ten samý den šli farníci z Hnojníku po obci velkým Pán Bùh a zapla� a všem farníkùm 
Hnojník. Ve Vendryni na velký pátek chodí krásné a radostné Velikonoce.
na místní horu Prašivku, v Jablunkovì chodí 
smìr Píseèná. Myslím si, že by bylo dobøe i A jestli mi Pán Bùh dodá sílu a odvahu, 
v té naší køížové cestì pokraèovat a za rok, tak v èervnu bych chtìla zorganizovat den 
jestli mi dá Pán sílu a zdraví, znovu zorgani- dìtí plný her, zábavy, smíchu a veèer 
zovat. U nás je trošku problém zvolit trasu. táborák.
Zvolila jsem cestu na Osùvky, jelikož s tolika S.K. 

JSEM ANIMÁTOR, AL

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

O kř íž i u kostela  

Kanál a kanály Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    
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20. rocznica powstania Radia Maryja
Pìší køížová cesta

Kam kráèíš?

Jsme jak marnotratní stolovníci

hodujíc u plných èíší rozkoše,

jen použít a hodit do koše.

Hledajíc svoji slast

zaprodáváme i vlast 

ve jménu mamonu,

jenž nalévá co hrdlo ráèí,

Evropo, kam tvé srdce kráèí?

Ty pýcho marnivá, 

jež si se shlédla v zrcadle pokroku,

nevidíš, že ïábel hraje ti do kroku

pohøební marš?

A pod nohy sype místo plátkù rùží

marnost, až dech se úží

z jeho chøtánu,

vysmívajíc se i chrámu Spasitele 

v rouhaní, jež se dìje 

skrze nastolené právo.

Zástup vìrných trpce hledí na to 
pustošení

a v lidských srdcích lásky není,

nebo� míra vzpurných dosahuje 
okraje èíše…

Kdo z nás pozvedne hlas pro Ježíše?

AVE

Vìnováno stateèným, kteøí kráèejí 
proti proudu.

Rudinec Stanislav

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)

a poøád jsou nespokojené, nièeho si neváží 
a poøád by chtìly nìco nového. Když se na 
dìti obrátila se slovy: „co kdybyste dva dny 
nepouštìly poèítaèe?“, setkala se s velkým 
odporem. Dokonce mùj pìtiletý syn velice 
zbystøil a prohlásil „to teda ne“. Uvìdomila 
jsem si jak jsou naše dìti závislé na televizi, 
poèítaèi, internetu a dalších vymoženostech 
techniky.  Co tam ale vidí a jaký vliv to má 
na jejich psychiku si mùžeme jen tìžko 
pøedstavit. Snažím se kontrolovat co syn 
sleduje v televizi a co hraje na poèítaèi, ale 
v poslední dobì mám pocit, že mé snažení 
je ponìkud marné. Když mu zakážu 
pohádku v televizi, kde po sobì vulgárnì 
køièí a vedou pøisprostlé dialogy, syn 
prohlásí: „já už jsem to stejnì vidìl ve 
školce“. Když mu pustím v televizi Vèelku 
Maju, slyším jak si mamøe pod nosem: „to je 
nuda“. Je nìkdy moc tìžké nalézt tu hranici, 
aby dìti nemìly pocit, že jim poøád jenom 
nìco zakazujeme, ale abychom je uchránili 
pøed negativními vlivy televize a poèítaèù.  
Øešením je urèitì nabídnout dìtem alterna-
tivu, jinou zábavu, ale ta vìtšinou vyžaduje i 
vìtší èasové nároky pro rodièe a v dnešní 
uspìchané dobì je to nìkdy problém. 
Prosme Ducha svatého o moudrost, sílu a 
vytrvalost, abychom dokázali z našich dìtí 
vychovat krásné, skromné, ale zároveò silné 
osobnosti, které se nebudou stydìt za svou 
víru, budou se umìt rozdìlit a pomáhat 
potøebným. Kéž by se jednou staly solí 
zemì… 

H.W. 
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POUTĚ  V ROCE 2012

*  *  * 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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ŘÁD NEJMENŠ ÍCH BRATŘÍ SV. FRANTIŠ KA Z PAULY –  PAULÁNI

*  *  *

1. Vznik a vývoj èeští øeholníci byli v dubnu 1950 odvezeni 
na „pøevychování“. Ministerstvo vnitra Øád služebníkù Panny Marie – servitù 
pøedalo klášter útvaru pohranièní stráže.(OSM) vznikl roku 1233 ve Florencii 

z bratrstva, které peèovalo o hospitál. Bylo 
to sedm mužù z obchodnických rodin, kteøí, 2. Organizaèní struktura
poté co byli z Florencie z politických dùvodù Øád je rozdìlen do provincií. V èele celého 
vyhoštìni, se uchýlili do samoty na horu øádu stojí generální pøevor se sídlem 
Monte Senario, kde se rozhodli 15. srpna v Øímì. V èele provincie je provinciální 
1233 založit Øád služebníkù Panny Marie. pøevor, v èele jednotlivých konventù pak 
Mìli v úmyslu vést život poustevnický, ale pøevor.
dominikán sv. Petr Veronský jim dal 
organizaci podle øehole sv. Augustina. 3. Charakteristika
Papež Inocenc IV. jejich øád schválil v roce Øád služebníkù Panny Marie se vyznaèuje 
1249, slavnostním vyhlášením jej pak v roce výraznou mariánskou úctou, zejména 
1255 potvrdil papež Alexander IV. Mateøský k Pannì Marii Sedmibolestné. Tím je 
konvent øádu byl založen ve Florencii pøi spiritualita øádu blízká vìøícím, kteøí jsou 
kostele Zvìstování Panny Marie. Øád byl voláni brát na sebe tíhu i zásluhu køíže. 
definitivnì potvrzen v roce 1304 papežem Vlastní øádová regule je založená na filozofii 
Benediktem XI. V záøí roku 1888 probìhla sv. Augustina. Èlenové øádu se dìlí na 
kanonizace všech sedmi zakladatelù knìze a bratry laiky. Øeholníci se vìnují 
papežem Lvem XIII. Øád má dnes 170 farní duchovní správì, zejména v èetných 
klášterù ve všech svìtadílech. poutních místech, jsou èinní na školách a 
Do Èech pøišli první servité za císaøe Karla v nemocnicích, zúèastòují se misijní práce. 
IV. a v Praze Na slupi si postavili v roce Tentýž øeholní ideál uskuteèòují sestry 
1360 klášter s kostelem Zvìstování Panny servitky v rùzných kongregacích.
Marie. Klášter byl za husitù znièen, znovu 
vybudován, ale zanikl za reformace. Další 4. Èinnost po roce 1990
zakládání servitských klášterù následovala Dne 1. kvìtna 1991 servité oficiálnì obnovili 
až v prùbìhu 17. století, a to v roce 1629 svou èinnost v klášteøe v Nových Hradech. 
opìt v Praze na Starém Mìstì u sv. Postupnì byl renovován farní a klášterní 
Michala. Odtud byl znovu osídlen klášter Na chrám sv. Petra a Pavla a pozdìji došlo i na 
Slupi roku 1666. Následovaly Rabštejn nad klášterní budovu. Spoleèenství servitù se 
Støelou roku 1668, Loreta v Jaromìøicích snaží v novohradském klášteøe vytvoøit nový 
roku 1675, Nové Hrady v jižních Èechách domov nejen pro sebe, ale i pro všechny 
roku 1677, v roce 1710 poutní místo Králíky, návštìvníky, aby zde našli místo k odpoèin-
v roce 1714 Veselí na Moravì a Konojedy ku, ke ztišení a modlitbì, k rozhovorùm, 
roku 1739. V letech 1714 – 1883 existovala zpìvu i slavení. Do budoucna se uvažuje 
èeská provincie. Kromì Nových Hradù a o zøízení vzdìlávacího støediska ke stu-
Králík (ty byly roku 1846 znièeny bleskem a dijním a exercièním pobytùm. 
roku 1883 pøešly do rukou redemptoristù) 
byly všechny servitské kláštery zrušeny 

5. Øeholní odìv
císaøem Josefem II.

Èlenové øádu oblékají èerný hábit opásaný 
Zakladatelem kláštera v Nových Hradech 

koženým øemenem a èerný škapulíø 
byl vnuk hrabìte Karla Bonaventury Buquoy 

s kapucí.
(ten obdržel panství novohradské, rožmber-
ské a libìjovické za vìrné služby císaøi 

6. Pøijímání nových èlenù a formace
Ferdinandovi II.) Ferdinand Buquoy. První 

Doba kandidatury se individuálnì odlišuje. servité sem pøišli z kláštera v Rosavì 
Noviciát trvá jeden rok a je zatím absolvo-u Vídnì v prosinci 1677. Po zrušení èeské 
ván v zahranièí. Následují tøi roky s doèas-provincie byl klášter pøiøazen k provincii 
ným sliby, po nich sliby vìèné.tyrolské. Se založením Èeskoslovenské 

republiky byl klášter podøízen pøímo pod 
7. Kontaktní adresajurisdikci øádového generála v Øímì. 
Øád servitùØeholní život v klášteøe pokraèoval i 
Klášter sv. Petra a Pavlav prùbìhu váleèných let. V roce 1946 byli 
373 33 Nové Hrady.nìmeètí èlenové odsunuti a dva zbývající 

Ř ÁD SLUŽ EBNÍKŮ  MARIINÝCH –  SERVITÉPou� do Czêstochové

Chtìla bych pozvat všechny 
rodiny, dìti a každého, kdo chce 
prožít nádhernou sobotu 
v Czêstochové.

Kdy: sobota 23.6.2012

Cena: 250 Kè dospìlý
200 Kè dítì

Odjezd: 7.00 hod. z Tøince

Sebou: svaèinu, pití, cestovní 
pas, pláštìnky, 
propisku a hlavnì 
dobrou náladu

Návrat: kolem 19. hod.

Program:

Po cestì si zahrajeme hry, zazpí-
váme písnièky a jistì bude dobrá 
zábava. V Czêstochové je možné 
si udìlat program individuální 
nebo se zúèastnit programu pro 
dìti, který je vždy perfektnì 
pøipraven (možnost výhry hor-
ského kola). Spoleèná dìtská mše 
svatá, která je mezi dìtmi velmi 
oblíbená je vrcholem celé poutì.

Pøihlášky:

Silvie Kreželoková, 
tel. 605 325 749, 558 330 921
po 19. hod. a email 
s.krezelokova@seznam.cz.

Prosba:

Kdyby se našel nìjaký sponzor, 
který by chtìl darovat nìjakou tu 
korunku na koupení drobností 
nebo na finanèní pomoc pro 
víceèlenné rodiny, budu velmi 
ráda a pøedem moc dìkuji za 
každý dar.

Moc se vás všechny tìším a 
doufám, že se v naší farnosti 
najde dost dìtí, abychom mohli 
opravdu vyrazit - ,,Panna Maria 
nás volá". 



§ §Nedìle 1.4.2012 – Kvìtná nedìle; 6.30 a V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní 

§ èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, Ètvrtek 5.4.2012 – Zelený ètvrtek; ráno mše 
sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. - svatá není, 17.00 polsky, adorace v Getse-
Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je manské zahradì do 21.00.

§ adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do Pátek 6.4.2012 – Velký pátek; den pøísného 
19.00 hodin.pùstu od masa a pùstu újmy; kostel bude 

§Každý první pátek je po ranní mši svaté otevøen od 14.00, v 16.00 pobožnost 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.Køížové cesty a bezprostøednì po ní zaènou 

§velkopáteèní obøady, zaèíná novéna Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
k Božímu milosrdenství, vše bude èesky. Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 
Celonoèní adorace u Božího hrobu. Korunky k Božímu Milosrdenství.

§ §Sobota 7.4.2012 – aliturgický den; adorace První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
u Božího hrobu do 17.30, modlitba Korunky Božskému Srdci Ježíšovu.

§k Božímu milosrdenství, svìcení pokrmù Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 
v 10.00 a 14.00. je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 

§Nedìle 8.4.2012 – Slavnost Zmrtvýchvstání zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
Pánì, Boží hod velikonoèní; velikonoèní svátosti smíøení.

§vigilie zaèíná v 4.30 èesko-polsky, mše  Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
svatá v 6.30 není, 8.00 èesky, 10.00 polsky každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 
a 17.00 èesky. V 16.30 adorace Nejsvìtìjší pøíležitost ke svátosti smíøení.

§Svátosti Oltáøní a modlitba Korunky k Bo- První svaté pøijímání èeských dìtí bude 
žímu milosrdenství, novéna k Milosrdenství v nedìli 13.5.2012 v 10.00 a polských dìtí 
Božímu a svátostné požehnání. 20.5.2012 v 10.00.ou pøíležitost ke svátosti 

§Pondìlí 9.4.2012 – pondìlí v oktávu smíøení.
velikonoèním; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
17.00 polsky. V 16.45 adorace Nejsvìtìjší mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele.
Svátosti Oltáøní a modlitba Korunky 
k Božímu Milosrdenství.

§Nedìle 15.4.2012 – 2. nedìle velikonoèní 
(Božího milosrdenství); 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Ètvrtek 19.4.2012 – ètvrtek po 2. nedìli 
velikonoèní; výroèní den zvolení papeže 
Benedikta XVI.

§Nedìle 22.4.2012 – 3. nedìle velikonoèní; 
7.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

§Pondìlí 23.4.2012 – svátek sv. Vojtìcha, 
biskupa a muèedníka.

§Støeda 25.4.2012 – svátek sv. Marka, 
evangelisty.

§Nedìle 29.4.2012 – 4. nedìle velikonoèní; 
7.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Ètvrtek 3.5.2012 – svátek sv. Filipa a 
Jakuba, apoštolù.

§Pátek 4.5.2012 – první pátek v mìsíci.
§Nedìle 6.5.2012 – 5. nedìle velikonoèní; 

7.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 

svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání.

§Mìsíc kvìten je zasvìcen Pannì Marii; 
každý kvìtnový veèer po veèerní mši svaté ji 
uctíme v Májové pobožnosti, v nedìli pak 
bude májová pobožnost od 16.30.

§Poslední nedìle v mìsíci  - Mariánské 
veèeøadlo.

8
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Poøad bohoslužeb v dubnu

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 6. kvìtna 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 25.4.2012.

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. úmysl všeobecný: Aby mnoho mladých lidí 
zaslechlo volání Krista a následovalo ho 
v knìžství a øeholním životì.
2. úmysl misijní: Aby vzkøíšený Kristus byl 
znamením spolehlivé nadìje pro muže a ženy 
afrického kontinentu.
3. úmysl národní: Za pomoc Ducha Svatého 
pro všechny životní situace, spojené s bolestí 
a utrpením. 

Úmysly Apoštolátu

modlitby – duben 2012

Kvìtná nedìle (1.4.)
1. ètení: Iz 50,4-7; 2. ètení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Mk 14,1-15,47
Žalm: odp. Bože mùj, Bože mùj, proè jsi mì 
opustil?
Ref. Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

Zelený ètvrtek (5.4.)
1. ètení: Ex 12,1-8.11-14; 2. ètení: 1 Kor 11,23-
26; Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm: ref. Kielich Przymierza to Krew 
Zbawiciela.

Velký pátek (6.4.)
1. ètení: Iz 52,13-53,12; 2. ètení: Žid 4,14-16; 
5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otèe, do tvých rukou porouèím 
ducha svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (8.4.)
1. ètení: Sk 10,34a.37-43; 2. ètení: Kol 3,1-4 
nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 
nebo pøi veèerní mši svaté Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který pøipravil Pán, 
jásejme a radujme se z nìho.
Ref. W tym dniu wspania³ym wszyscy siê 
weselmy.

2. nedìle velikonoèní (15.4.)
1. ètení: Sk 4,32-35; 2. ètení: 1 Jan 5,1-6; 
Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm: odp. Dìkujte Hospodinu, nebo� je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá na vìky.
Ref. Dziêkujê Panu, bo jest mi³osierny.

3. nedìle velikonoèní (22.4.)
1. ètení: Sk 3,13-15.17-19; 2. ètení: 1 Jan 
2,1-5a; Evangelium: Lk 24,35-48
Žalm: odp. Hospodine, ukaž nám svou jasnou 
tváø.
Ref. Wznieœ ponad nami œwiat³oœæ Twoj¹, 
Panie.

4. nedìle velikonoèní (29.4.)
1. ètení: Sk 4,8-12; 2. ètení: 1 Jan 3,1-2; 
Evangelium: Jan 10,11-18
Žalm: odp. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.
Ref. Kamieñ wzgardzony sta³ siê fundamentem.

5. nedìle velikonoèní (6.5.)
1. ètení: Sk 9,26-31; 2. ètení: 1 Jan 3,18-24; 
Evangelium: Jan 15,1-8
Žalm: odp. Budu tì chválit, Hospodine, ve 
velkém shromáždìní.
Ref. Bêdê Ciê chwali³ w wielkim zgromadzeniu.

a
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Nedě lní liturgie
v dubnu

Podìkování

Srdeèné podìkování panu Josefu 
Matuškovi z Tøince Kanady za 
denní poctivý úklid snìhu kolem 
kostela. Nemá to do kostela 
blízko a pøece už brzo ráno 
pracoval, abychom mohli pøijít 
do kostela po schùdném chod-
níku. 
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