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Nyní vás svìøuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás promìnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou 
posvìceni. Po tìch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláèe, objímali 
Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi.

Sk 20; 32, 36-38  (1. ètení, úterý 7. velikonoèního týdne)

Svatý Pavel odchází z Efezu



2 MOST 221/XIX

Pryč  s ním, pryč , ukř iž uj ho!
Když  se nevě ř ící zeptá …

Pozvánka na př ednáš ku

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

Tøetí velikonoèní nedìli jsem by zajímavé zjistit, kolik procent z tìch Nedejme se strhnout davem, ne-
v kostele potkala kamaráda. Byl trošku demonstrujících v Praze bylo u voleb, plòme svá srdce nenávistí a zlobou, ale 
zaražený a cítila jsem, že se potøebuje s aby se pokusili nìco zmìnit. Køièet je pøemýšlejme a snažme se pomoci. 
nìèím svìøit. „Víš, šel jsem do kostela“, jednodušší. Buïme vdìèni za dary, které dostává-
zaèal koneènì. „Pøede mnou do kopce Takže bratøi a sestry, abychom me, za každý nový den,  že se mùžeme 
šly dvì starší paní a já jsem nechtìnì skonèili trochu pozitivnìji, poslechnì- probudit a máme støechu nad hlavou, 
vyslechl jejich rozhovor.“ „Vèera byla me si opìt slova svatého Pavla: „Bùh že máme co  jíst a máme si co obléct. 
stávka odboráøù, to bylo super, koneè- má moc zahrnout nás všemi dary své „Pane, dej nám moudrost a nauè nás 
nì jim to nìkdo ukázal. V Osvìtimi milosti, abyste vždycky mìli dostatek radovat se z malièkostí, abychom 
zùstaly  pece, kde likvidovali Židy, tak všeho, co potøebujete a ještì vám dokázali potìšit ty, kteøí to opravdu 
bych tam celou tu vládu nahnala.“ pøebývalo pro každé dobré dílo.“ potøebují.“ 

H.W. Nevìøila jsem vlastním uším. Jak 2 Kor 9,8-9
mùže nìkdo, kdo jde do kostela, vùbec 
vypustit z úst tak strašná slova plná 
nenávisti. Vybavil se mi køik zmanipu-
lovaných Židù, kteøí køièeli pøed 
Pilátem: „Pryè s ním, pryè, ukøižuj ho!“ 

Nechci tady tahat politiku a každý 
má urèitì právo vyjádøit svùj názor.  
Nemusíme sympatizovat se stejnými 
politiky nebo politickými stranami, 
nemusíme mít stejné názory na situaci 
v zemi, ale bratøi a sestry, buïme 
pøedevším køes�ané a chovejme se 
podle toho. Nikdy není všechno ideální 
a také není všechno èerné nebo bílé. Je 
jednoduché nadávat, ale málokdo se 
zamyslí nad tím, co bych mohl udìlat 
já, aby to bylo lepší. Když jsem se veèer 
dívala na televizi, mluvila tam paní, 
která se úèastnila demonstrace. Øíkala 
nìco v tom smyslu, že za ten plat si 
prostì nemùže koupit všechno co by 
chtìla, nemùže si dovolit dovolenou  
podle svých pøedstav, naèež nasedla do 
auta za tøiètvrtì milionu a odjela. Jak 
umíme být sobeètí. Myslíme jenom na 
sebe, na plné talíøe a chováme se jak 
dìti, kterým nìkdo vzal hraèku a 
pøitom ve svìtì umírá každou minutu 
dítì hlady. Jistì je mnoho potøebných i 
u nás, kteøí opravdu strádají a mají 
finanèní problémy, ale pøece ani jim 
nepomùže, když zkolabuje celý systém 
a dopadneme jak Øekové. Tíha odpo-
vìdnosti leží i na nás. Snažme se 
pomoci tìm, kteøí to potøebují. Jak 
píše svatý Pavel: „Vždy� kdo skoupì 
rozsévá, bude také skoupì sklízet a kdo 
štìdøe rozsévá, bude také štìdøe sklí-
zet. Každý a� dává podle toho, jak se ve 
svém srdci pøedem rozhodl, ne s ne-
chutí a  z donucení, vždy� radostného 
dárce miluje Bùh.“ 2. Kor 9,6-7

Èasto se setkávám s tím, že lidé si 
stìžují, že nemají peníze, že je všechno 
zlé, ale pøitom kouøí jednu cigaretu za 
druhou. Ono je mnohem jednodušší 
nadávat na všechno a na všechny, než 
udìlat nìco, abychom to zmìnili. Bylo 

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

V bøeznu se konal v našem mìstì filmový Kde se ztratila úcta k chlebu jako 
festival o lidských právech s názvem Jeden k Božímu daru? Naši pøedkové si chleba 
svìt. Mìla jsem pøíležitost vidìt pár filmù, pekli a v domácnosti mìl vždy dùstojné 
nicménì jeden z nich mì pøinutil k tomu, místo a øíkalo se, že tam, kde nechybí 
abych napsala tento èlánek. Film mapoval chleba, není hlad. Jak my dnes, každý 
situaci ohlednì vyhozeného jídla, které z nás, nakládá s Božím darem a bereme 
konèí v popelnicích a poté na obøích jídlo ještì jako Boží dar nebo jako samo-
skládkách a to ve Francii, Rakousku, Nì- zøejmost, kterou si koupíme, uložíme doma 
mecku a Japonsku. Obrovské množství v lednici, a když je nespotøebujeme, tak je 
potravin, které supermarkety vyhazují èasto prostì vyhodíme a jdeme koupit nové? 
ještì 6 dní pøed datem spotøeby jako napø. Nejsou ty naše lednièky takové rakvièky 
jogurty, zelenina, masné výrobky a chleba, našich potravin, které pak ukládáme do 
který se likviduje druhý den, protože je starý. popelnicových hrobù? A tohle je kultura 
Na otázku, proè supermarkety objednávají západního èlovìka, èlovìka Evropy 21. 
takové množství napø. chleba a peèiva, když století, který je pyšný na to, jak je pokrokový 
je na druhý den vyhodí, odpovìdìl vedoucí a jak jsou zemì Afriky a rozvojové zemì 
jednoho obchodu, že to jinak nejde, nebo� daleko za námi. Ale opak je pravdou. Lidé 
ještì veèer v 18.30 hod. musí mít na v tìchto zemích zpravidla nehromadí maje-
prodejnì veškerý sortiment chleba i peèiva. tek ani potraviny, napø. obyvatelé Zambie, 
A tak na druhý den putuje chleba do která se øadí k nejchudším zemím, jedí 
popelnic a pak na skládky, v „lepším pøí- pouze dvakrát dennì, potravu mají velice 
padì“ se mele a zpracovává do tvaru jednotvárnou - zpravidla jedí kukuøiènou 
malých briketek a používá se jako topivo... kaši, a pøesto se v prùzkumech øadí k nej-
Èlovìka nenechá klidným vidìt, i když jen š�astnìjším lidem planety. 
na plátnì, obrovské kontejnery vyhozeného 

Je pouze 67 let po válce, v níž mìl chleba 
jídla, do kterého se zanoøuje lžíce bagru. 

cenu pøežití, cenu mnohem vìtší, než zlato. 
Dokument uvádìl, že vyhozené jídlo 

Jak se za tìch pár desetiletí posunula 
v zemích Evropy a v Americe za každý den 

hodnota Božího daru, který je vyhozen, a 
by nasytilo hladové na celé zemi celkem 3 x 

lidé po nìm šlapou? Souèasná doba je krizí 
!!! Nicménì, nenechme se zmýlit, že nás se 

nejen morálních hodnot jako je pravda, úcta, 
to netýká, že to je problém zde vyjmeno-

lidská dùstojnost, èestnost, pracovitost a 
vaných státù, opak je pravdou! Co na to øíct, 

další, ale je také krizí vztahu k vìcem, které 
když pracovníci firmy která sváží odpad 

užíváme a jídlo je jednou ze základních 
v našem mìstì øíkají, co vše v kontejnerech 

lidských potøeb, k nìmuž jsme ztratili úctu 
najdou, nejen chleba, ale spoustu potravin 

jako k plodu lidské práce. Pamatujme na 
èasto ještì originálnì zabalených. Možná 

pravdivost rèení, že èlovìk nežije proto, aby 
odsuzujeme bezdomovce, kteøí se „hrabou“ 

jedl, ale jí proto, aby žil a podle toho se 
v popelnicích, ale možná bychom se divili, 

snažme chovat k jídlu a nakupujme pouze 
jak se dá krásnì pøežít z toho, co tam 

to, co jsme schopni spotøebovat. 
najdou. A to díky nám, kdo jsme tam naše 

Pavla Golasowskápro nás již nepotøebné potraviny uložili.

Výsledky akce

Misijní koláè 2012

Popelnice a Bož í dar



Prožíváme velikonoèní dobu. Øekneme: duchovní správce, aby bratr donesl potvrzení omráèí hranou srdeèností, vším možným, ale 
jako každý rok. Velikonoèní atmosféra ale od svého duchovního správce, že je vìøícím a zároveò položí nùž na krk: musíš se vypsat 
proniká celým církevním rokem, protože svá- praktikujícím katolíkem a že tedy mùže službu z církve. No a protože on nijak vychován 
tosti, které se udìlují, mše svatá, která se kmotra vzít na sebe. Navštívil tedy faráøe nebyl, neví, o co se jedná, pak pùjde a bude 
slaví, mají velikonoèní charakter. Jejich obsa- s žádostí o toto potvrzení. Nepoøídil: Já vás chtít, aby jej knìz "vypsal z církve" Ono to 
hem jsou pøece milosti, které pro nás získal z kostela vùbec neznám. Na mši svatou ne- není možné, nebude vypsán, ale naopak 
Ježíš Kristus svou obìtí na Kalvárii a nezru- chodíte, ani ke svatým svátostem, jak vám zapsán do matriky odpadlých køes�anù jako 
šitelnì zpeèetil svým zmrtvýchvstáním. A� tedy mohu dát takové potvrzení? A stìžovatel se ten, kdo se zøíká všech dober církve, kterými 
slavím mši svatou v adventì, o Vánocích, rozhoøèil a "dal to do novin.": Víra je pøece církev z vùle a moci Ježíše Krista disponuje. 
postì èi v církevním mezidobí - vždycky to moje soukromá vìc, je mi 32 let, jsem po Papež Benedikt XVI. nedávno prohlásil, že 
jsou v podstatì Velikonoce. Vždy� milosti ply- biømování (doslova: "po biømování"- jako tøeba køest èlovìka nezrušitelnì spojuje s církví, 
noucí z tìchto darù nás mají dovést až ke po chøipce!!!). To pøece nemá vliv na to, zda v níž byl pokøtìn. Tedy není žádné vypsání, 
vzkøíšení z mrtvých a k radostnému spoleèen- mohu být kmotrem. Proè mì knìz diskriminu- jen zøeknutí se dober. No a co na to rodièe, 
ství v Božím Království. Že je sedm svátostí- je? Konec stížnosti. Vidíme, že neznalost a kteøí slíbili pøed Bohem køes�anskou výchovu a 
to se vìtšinou ví. Ta sedmièka jistì není fráze mají mezinárodní rozmìr. Žádat po co kmotr, který slíbil na této výchovì spolupra-
náhodná, ale symbolizuje plnost, dokonalost. nìkom nìco - to už je diskriminace. Ještì že covat? Ví kmotøièka v Americe, že její svìøe-
Ano, každý lidský krok je Bohem posvìcen a z toho neviníme Boha, vždy� v Desateru po nec odešel do sekty? A zase: co poví pøed 
my z Boží plnosti získáváme milost za milostí, nás žádá nìco dokonce desetkrát! Božím soudem na otázku, jak plnila své 
jednu za druhou, jsme-li k tomu disponováni. Na tuto stížnost dostal odpovìï. Mohl bych kmotrovské povinnosti?
První mezi svátostmi se uvádí svátost køtu. ji uvést celou, ale èlánek je pomìrnì dlouhý a Nevím, ale všichni, kdo jsou kmotry svým 
Plným právem. Vždy� je to zrození z vody a nevešel by se asi do jednoho vydání našeho svìøencùm, mìli by si pøi zpytování svìdomí 
Ducha Svatého, je to naroubování duše Božím èasopisu. Odpovídá mu knìz Jaroslav Graba- položit taky otázku: plním slib pøed Bohem 
životem, je to postavení èlovìka na cestu, rek. V úvodu odpovìdi uvádí, co je to køest, daný a starám se o køes�anskou výchovu 
vedoucí k bránì nebe, kterou Ježíš Kristus mluví o závazcích ze køtu plynoucích, o kmot- tìchto svých svìøencù? Nezvykejme si na 
otevøel svou vykupitelskou smrtí. Bez svátosti rovství. To dùležité z odpovìdi uvádím: Jak takové a podobné minimalismy. Ve známé 
køtu není možné pøijmout žádnou jinou svátost. jste si mohl dovolit žádat knìze, aby vám dal velikonoèní písni zpíváme, že "co zasel kdo, to 
Všechny další svátosti mají svým Božským nepravdivé potvrzení o tom, že jste vìøícím a bude žíti." Na závìr obšírného èlánku 
obsahem rozvíjet, posilovat a chránit Boží praktikujícím katolíkem, když vás váš faráø „W naszej rodzinie" dává odpovídající knìz 
život, který nám byl dán. Nemùžeme tedy z kostela vùbec nezná? To mìl napsat lež a stìžovateli dobrou a praktickou radu adreso-
køest degradovat jenom na jakousi rodinnou potvrdit ji razítkem farnosti a vlastnoruèním vanou spíše matce narozeného dítìte, která 
tradici, èi pojistku, kdyby náhodou dítì zemøe- podpisem? Proè mluvíte o diskriminaci? Víra požádala bratra o kmotrovství: "Rodí se vám 
lo, jak to my knìží nìkdy slýcháváme. Málo se v žádném pøípadì nemùže být vaše soukromá dítì. Jistìže kdo by mìl být kmotrem, ne-li 
ale mluví o jedné dùležité službì, která je vìc, protože skrze køest jste spojen s církví, bratr, když je to vlastnì vlastní krev. Poèítáte-li 
s pøijetím svátosti køtu spojena ne jako paráda, konkrétnì s církví vaší farnosti, kde žijete. s tím, že ho o tuto službu požádáte, pak mu 
ale jako skuteèná služba. Je to služba kmotrù. Jestliže ale do kostela nechodíte a svátosti pøipomínejte, aby to bral vážnì, aby na sobì 
Co o ní víme? Mnohdy moc ne, zdá se, že nepøijímáte, jste nìco jako zlodìj, který tímto vážnì pracoval a stal se tak zpùsobilý být 
kmotr je ten, kdo podrží dítì pøi køtu. To by ani zpùsobem okrádá farní spoleèenství o milosti, kmotrem - køestním otcem. Stìžovateli radím, 
nebylo tøeba, rodièe jsou schopni si jej podržet které Bùh chce nedìli co nedìli dát právì aby místo nespravedlivé stížnosti na knìze 
i sami. Ve slovenštinì a v polštinì je výraz skrze vás a vaši rodinu celé farnosti, tedy uvážil, že tento knìz vlastnì chrání jeho 
mnohem lepší a pouènìjší. Kmotr je køestní organismu místní církve! Tvrdá slova, ale synovce pøed zlým kmotrem, který je nevìøící, 
otec. Jeho povinností pøed Bohem je spolu- pravdivá. Já jsem už taky nìkolikrát zažil protože kdyby vìøil, pak by podle této víry taky 
pracovat s rodièi na køes�anské výchovì žádost o nìjaké potvrzení, které jsem nemohl praktikoval. Víra bez skutkù je mrtva. Faráø má 
dítìte, jemuž je kmotrem. Kdyby se stalo, že dát a pak se pøivíralo oko (ne moje!!!) se slovy: nejen právo, ale pøísnou povinnost nevydat 
rodièe z vážných dùvodù nemohou dítì vùbec ale udìlejte to nìjak, vždy� ten papír to snese! takovéto potvrzení. Faráø stìžovatele nediskri-
vychovat, pak je jeho povinností pøijmout toto Papír zajisté snese všecko, ale obhájím jeho minuje, ale ukazuje, že je tøeba mnohem 
dítì a poskytnout mu veškerou péèi a obsah jednou pøi posledním soudu? Autor vážnìji uvažovat o spáse a starat se o ni. 
výchovu. Má-li kmotr úzce spolupracovat na odpovìdi na danou stížnost dokonce uvádí, že Poslední vìta je prostièká a výstižná: Prosím 
køes�anské výchovì dítìte, pak musí být není možné, aby pøi køtu, dejme tomu v Polsku uzdravte se a pak žádejte svého faráøe 
stejného vyznání, v jakém je svátost køtu - byla kmotrou osoba, žijící tøeba v Americe. To o potvrzení, že jste zdravý. Tolik èlánek z no-
udìlována. Církevní právo - a to je závazné jsem už zažil taky: Chceme køest tehdy a vin. Vede opravdu k zamyšlení. Zakonèil bych 
mocí Petrových klíèù - dokonce ukládá tehdy, protože sestra, která žije v Kanadì tady to jen myšlenkou letošní Slavnosti Zmrtvých-
povinnost, aby kmotr byl sám biømován a aby právì v tu dobu bude a chce být kmotrou. vstání Pánì: Ženy jdou èasnì ráno ke hrobu, 
byl vìøícím a praktikujícím katolíkem. Proto V èlánku odpovídající knìz uvádí: Má-li kmotr, aby dokonèily to, na co na Velký Pátek už 
jsou rodièe pøed Bohem mimoøádnì odpovìdni kmotra, nebo oba dva se podílet na køes�an- nebyl èas. A mohly si øíci: no co? Nebyl èas, 
za volbu kmotra. Ve velikonoèním èísle ské výchovì, musejí být blízcí a dostupní udìlalo se, co se dalo, tak proè se tam vracet 
mìsíèníku "W naszej rodzinie" se objevil svému svìøenci. Tìžko mùže dítì žijící v Èes- a zase cosi doplòovat, vždy� je to dobré a skrz 
obsáhlejší èlánek na toto téma. Pøedesílám, že ku, vychovávat matka, žijící v Americe. My kámen do hrobky nikdo nevidí. Pøesto v duši 
nemùžeme mávnout rukou se slovy: to je jsme si zvykli na jednu vìc: Notoricky cítí, že mrtvému tìlu je tøeba prokázat úctu, 
v Polsku. Jsme totiž jednou všeobecnou církví odmítáme brát vìci tak, jak je Bùh a� pøímo, která mu náleží a proto ke hrobu spìchají. Je 
a je jedno, jestli v Èesku, nebo tøeba v Èínì. nebo skrze Církev ustanovil. Proto nám tomu ve vìcech køes�anských vždy tak v naší 
Tento èlánek inspiroval jeden dotaz, nebo dohromady moc vìcí nefunguje. Knìz nepøijal praxi, nebo je to dobré, to staèí, vždy� to je 
spíše stížnost jednoho èlovìka z £odzi. O co poslání, aby "pøitahoval lidi" tím, že bude lámat "jenom" pro Pána Boha? Uème se peèlivosti, 
šlo? Jeho sestra porodila dítì a požádala jej, právo a øád a dìlat z Církve kabaret. Víte, ono ne úskokùm.
aby byl pøi køtu kmotrem. Protože sestra se nìkdy stává, že takhle ve víøe nevychovaný 

P. Františeks rodinou žije v jiné farnosti, požádal její køes�an se dostane do vlivu sekty. Ta ho 
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K letošní pouti

Kř íž  nad mě stemMOST 221/XIX

Kmotrové



„By³ taki czas, ¿e Chrystus Pan przebywa³ bêdziecie prawdziwymi moimi uczniami i ludŸmi zniewolonymi. Mo¿e nas zaatakowaæ 
poœród nas. Teraz jest czas, gdy pragnie Pan poznacie prawdê a prawda was wyzwoli.” bo¿ek sukcesu, bo¿ek w³adzy. Chcê mieæ nad 
zamieszkaæ w ka¿dym z nas.” Mamy stawaæ siê uczniami Jezusa. To jest kimœ kontrolê, choæby nawet i w rodzinie. 

„Oto stojê u drzwi i ko³aczê. Jeœli ktoœ nasza misja, to jest nasze powo³anie.... Chcê nad wszystkim panowaæ, nad ka¿d¹ 
pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do I dlatego czas rekolekcji, to jest czas relacj¹ i jemu bêdê siê k³ania³ i oddawa³ 
niego i bêdê z nim wieczerza³.” s³uchania, bo wierzymy, ¿e Bóg chce czeœæ. Bêdê zapomina³ o jedynym Bogu, 

zmieniaæ nasze serca, bo wiara rodzi siê z który mnie stworzy³, który mnie powo³a³ do 
W naszej parafii, tak jak w ubieg³ych latach, tego, co s³yszymy, a nasza wiara czêsto jest œwiêtoœci, powo³a³ do mi³oœci. Chocia¿ by taki 

s³aba, dlatego potrzebujemy tego codzien- bo¿ek zdrowia. Zrobiê wszystko, aby byæ w okresie Wiekiego Postu braliœmy udzia³ w 
nego pokarmu, codziennego bycia z Jego zdrowym. Nawet zwrócê siê do ró¿nych rekolekcjach, które od kilku lat prowadzi 
S³owem, aby nasza wiara nieustannie uzdrawiaczy, nawet do szatana, aby tylko to Mons. Adam Rucki, wikariusz biskupa – ojciec 
wzrasta³a... Bo Bóg kocha ciê swoj¹ mi³oœci¹. zdrowie otrzymaæ. Zapominaj¹c o Bogu, duchowy kap³anów diecezji ostrawsko-
Kocha ciê takiego jakim jesteœ. Chce przyjœæ i zapominaj¹c o Jezusie, który tak¿e przyszed³, opawskiej. Tematy jak zawsze bardzo 
dotkn¹æ ca³ego Twojego ¿ycia...”. Ojciec aby uzdrawiaæ nasze choroby, aby uzdrawiaæ ciekawe: o cierpieniu, powo³aniu, mi³oœci do 
Efraim przybli¿y³ problemy dzisiejszego i leczyæ nasze serca. Wiele teraz przeró¿nych bliŸniego, wiernoœci w modlitwie, Bo¿ej 
cz³owieka, który oddali³ siê bardzo od Boga i uzdrawiaczy, bioterapeutów, homeopatów lub mi³oœci itp. 

przedstawicieli medycyny nietradycyjnej. szuka wszêdzie ratunku na swoje k³opoty i Ks. Adam powiedzia³ miêdzy innymi: 
Wszysko chcê zdobyæ, byle byæ zdrowy, dolegliwoœci, zapominaj¹c o g³ównym „... 90%  problemów, które mamy z drugimi 
zapominaj¹c o sercu, o tym ¿e ja mogê siê naszym Uzdrowicielu, Pocieszycielu i Kocha-jest dlatego, ¿e nie przyjmujemy siebie takimi 
zniewoliæ, ¿e mogê poddaæ siê grzechowi. j¹cym nas Panu Bogu. Warto siê nad tymi jakimi jesteœmy. Mamy przyj¹æ siebie, chocia¿ 
Coraz bardziej wierzymy w ró¿ne czary, s³owami zastanowiæ: „...Mo¿e dawniej jesteœmy s³abi, biedni, grzeszni. Jezus mówi³ 
horoskopy, idziemy do ró¿nych wró¿ek oraz zmuszano nas, abyœmy oddawali czeœæ do œw. Faustyny: „Wiêksz¹ przeszkod¹ do 
robimy inne rzeczy, które s¹ tak naprawdê innym bogom, ale teraz jesteœmy wolni. Ale ta œwiêtoœci jest zniechêcenie wzglêdem siebie i 
zabronione przez Pismo Œwiête. Bo Bóg wolnoœæ wygl¹da dzisiaj ca³kiem inaczej. Bo bezpodstawny niepokój.” G³ównym proble-
mówi konkretnie – „Obrzydliwy jest w oczach my mo¿emy siê tak¿e zniewoliæ, mo¿emy mem w naszym ¿yciu nie s¹ nasze s³aboœci, 
Bo¿ych ten, który to czyni.”. Dlatego nie oddaæ czeœæ innym bo¿kom, których teraz jest grzechy i upadki, ale brak ufnoœci do Boga. 
poddawajmy siê takim sprawom, bo mamy coraz wiêcej, które œwiat proponuje. Mo¿e Mi³oœæ do Boga potrzebuje mi³oœæ do siebie. 
jednego kochaj¹cego Ojca, który nas kocha, chcemy mieæ coraz wiêcej pieniêdzy, coraz Im wiêcej przyjmujê siebie, swoje braki, tym 
który chce leczyæ nasze zranione serce. Nasz wiêcej czasu spêdzamy w pracy, aby siê wiêcej otrzymujê ³ask od Boga. Mi³oœæ do 
Bóg jest wielki, On pragnie uzdrowiæ nasze dorobiæ, kosztem rodziny, kosztem relacji Boga potrzebuje mi³oœæ do bliŸniego. Je¿eli 
serce, pragnie zmieniaæ ciebie. A my najpierw z przyció³mi. Jest to wielkie zagro¿enie. W ten nie kochasz bliŸniego, to nie kochasz Boga. 
idziemy do jakichœ uzdrawiaczy, a o Bogu i sposób oddajemy czeœæ bo¿kom pieni¹dza. Proœmy Pana Boga, abyœmy to g³ówne 
Jezusie niestety na samym koñcu pomyœlimy, Mo¿emy mu siê k³aniaæ lub dos³ownie klêkaæ, powo³anie w ¿yciu urzeczywistnili. Abyœmy 
jak ju¿ wszystkie inne sposoby pominê³y... aby te pieni¹dze zdobyæ. Mo¿emy staæ siê mi³owali Boga, bliŸniego i siebie samego...”. 

W trzecim dniu rekolekcji goœciliœmy 
w naszym koœciele Ojca Efraima Kostrzewê 
OFM – opiekuna Wspólnoty i Szko³y Nowej 
Ewangelizacji „Zacheusz”, która dzia³a przy 
koœciele Œw. Krzy¿a Braci Mniejszych 
Franciszkanów w Cieszynie (Polska). 
G³ównym celem i misj¹ Wspólnoty Zacheusz 
jest pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa 
w Duchu Œwiêtym. By³o to spotkanie pe³ne 
g³êbokich wra¿eñ, pokazuj¹cych nam 
Jezusa, który chce leczyæ i uzdrawiaæ nasze 
serca poprzez swoje S³owo. Ws³uchuj¹c siê 
uwa¿nie w S³owo Bo¿e i odpowiadaj¹c na nie 
modlitw¹ serca, odnajdziemy pokój i radoœæ 
¿ycia. Ojcie Efraim przekazywa³ piêkne s³owa 
o Bo¿ej mi³oœci: „...Bóg cieszy siê twoj¹ osob¹ 
i nieustannie kieruje do ciebie to piêkne 
zaproszenie, On chce byæ blisko ciebie... Bóg 
cieszy siê nami, bo stworzy³ nas na swój 
obraz, na swoje podobieñstwo. I dzisiaj tak¿e 
s³yszymy te piêkne s³owa, które Jezus do nas 
mówi: „Je¿eli bêdziecie trwaæ w mojej nauce, 
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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…

Náboženství? Na co?

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

MOST 221/XIX

Dziwny jest ten ś wiat

Pielgrzymka do Ziemi Ś wię tej

*  *  *

Rekolekcje Wielkopostne



Milí farníci, jistì si nìkteøí z vás 
všimli, že s pøíchodem jara, a tedy i 
teplejších dnù, se zaèalo nìco dít na 
hospodáøské budovì v areálu fary. 
Pan Richard Polok totiž zahájil reno-
vaci dvoukøídlých a vìtracích oken 
vèetnì jejich kompletního zasklení. 
V rámci této èinnosti dojde i 
k opravì garážových vrat, které 
rovnìž jsou nahlodány zubem èasu. 
Pokud si hospodáøskou budovu 
prohlédnete, uvidíte, že tìch oken je 
tam hodnì. Pùvodnì jsem si myslel, 
že jejich oprava bude jednoduchá – 
sundat jednotlivá okenní køídla, 
natøít je, natøít rámy, vymìnit 
prasklé a rozbité okenní tabulky, 
nasadit je zpátky a tak pokraèovat 
dále. Jenže… 

Ze dvora je jedno okno už opra-
vené, krásné, jako nové a pøi tom 
vypadá opravdu jako pùvodní. Když 
mi pan Polok líèil, co všechno tato 
oprava obnášela, tak jsem v duchu 
pøed ním tiše smekl. Po vyndaní 
okna z rámu se toto doslova rozpad-
lo, není divu, vždy� dlouhá desetiletí 
se na nì nesáhlo. Z pùvodního okna 
zùstaly použitelné snad jenom dva 
segmenty. A já si uvìdomil jak 
nároèná, doslova restaurátorská, 
práce to je, pøi níž se pan Polok mìní 
ze stolaøe v umìlce. Nakonec svùj 
um prokázal už pøi opravách v kos-
tele, tøeba v doplnìní døevìných 
èástí lavic èi chybìjících prvkù ba-
riéry na kùru znièených èervotoèem. 
No prostì, kdo umí – umí a jsme 
moc vdìèní, že svoji dovednost pan 
Polok využívá také ku prospìchu 
farnosti a k jejímu zvelebení jako 
celku, tedy nejen kostela samotného, 
ale rovnìž farní budovy, domeèku i 
hospodáøského zázemí. Za všechnu 
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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

Práce v naší farnosti 

pokraèují

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 a poøád jsou nespokojené, nièeho si neváží 

(pokraèování na str. 6)

Matèina zbraò
Ó krásná paní,
vypros nám smilování
skrze slzy s vùní døeva,
Tys vìrná Eva.
U tvých nohou se zastavila
høíchu potopa,
Tebe Boží dobrota od vìkù
dala jako bránu spásy èlovìku.

Tys pokorná a tichá služebnice,
rozžatá svíce ve tmách bludných 
cest,
Tys matka, jež nás touží vést.

Tys odpovìï lidstva na vìèné slovo,
Tebe nepálí znamení Kaionovo.
Tvá pata putováním pro nás 
ztvrdla v køemen,
Tys pomocnice našich bøemen.

Tys vìž z kosti slonové,
nedostupná pro mnohé
stavící na obdiv svou pýchu
a ty v Božím tichu
hledáš malièké pro Kristovu 
armádu,
jež zlomí nadvládu Goliáše
prakem pìti Davidových oblázkù.

Tys dùkaz, že se vyplatí žít pro 
lásku
i v dnešním svìtì marnivého chladu
... kéž uposlechnem Tvoji radu!

Ave

Vìnováno všem, kteøí bojují 
rùžencovým prakem s rudým drakem!

Rudinec Stanislav

práci dìkujeme, tìšíme se na to, až 
se všechna okna na hospodáøské 
budovì zaskví v nové kráse i na 
pøípadné další opravy, kterými pan 
Richard Polok starým a ponièeným 
vìcem vdechuje nový život. I takto 
lze totiž ukázat návštìvníkùm koste-
la a farnosti, že farnost žije, že její 
živé kameny, tj. farníci, se dokážou 
postarat i o ty kameny neživé. Vždy� 
všechno to se dìje k vìtší cti a slávì 
Boží.

SJK

Tak¿e Jezus jest obecny w nas. Mamy mieæ 
to serce nasze otwarte dla drugiego. Poprzez 
nasze proste gesty ¿yczliwoœci, mi³oœci, 
poprzez nasz dotyk, nasze przytulenie Jezus 
tak¿e pragnie uzdrawiaæ. Pragnie prze-
mieniaæ drugiego cz³owieka. Bo dzisiaj 
cz³owiek tak naprawdê choruje na najwiêksz¹ 
chorobê, to jest brak mi³oœci, brak ¿yczliwoœci, 
brak zainteresowania drugim, brak dobrego 
s³owa i st¹d bior¹ siê przeró¿ne frustracje, 
problemy z dzieæmi, problemy w rodzinach, 
w szkole. Tak¿e i ty, jako uczeñ Jezusa, tak¿e 
jesteœ pos³any do tych maluczkich, których 
tutaj nie ma w koœciele, którzy gdzieœ zagubili 
siê, a mo¿e potrzebuj¹ twojego przytulenia, 
mo¿e potrzebuj¹ twojego dobrego s³owa. Bo 
tam, gdzie tylko jest jakieœ chamstwo, gdzie 
tylko jest przeklinanie, tam rodz¹ siê 
zranienia, tam póŸniej dzia³a szatan. Nie 
dziwmy siê, ¿e tak Ÿle dzieje siê w naszych 
rodzinach. Bo tam nie ma mi³oœci, bo tam nie 
ma dobrego s³owa. A ty jesteœ uczniem 
Jezusa. IdŸ i zanoœ tê mi³oœæ, zanoœ to dobre 
s³owo. Tak¿e Bóg chce, abyœmy siê modlili 
jeden za drugiego. Równie¿ poprzez 
b³ogos³awieñstwo i po³o¿enie r¹k. Jak rzadko 
ojciec b³ogos³awi swoje dzieci poprzez znak 
krzy¿a na czole. To co rodzice mog¹ 
najwspanialszego daæ, to oczywiœcie mi³oœæ, 
ale mi³oœæ tak¿e wyra¿a siê poprzez 
b³ogos³awieñstwo. To ¿e ja mogê pomodliæ 
siê, to ¿yczê swojemu dziecku i tak¿e ca³ej 
rodzinie dobra. Dlatego otwierajmy siê na 
³askê uzdrowieñ...”. Ojcu Efraimowi towa-
rzyszy³a podczas ca³ego pobytu grupa 
muzyczna z Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie oraz dziewczyny, które podawa³y 
œwiadectwo o swoim uzdrowieniu przez 
Jezusa. By³o to coœ bardzo piêknego. Ojciec 
Efraim tak przedstawia³ Wspólnotê Za-
cheusz: „Nasza przygoda z Jezusem 
rozpoczê³a siê w Cieszynie. Tam grupka osób 
chcia³a g³osiæ Imiê Jezusa i ewangelizowaæ. 
Pokazaæ innym, ¿e Jezus jest ¿ywy i 
prawdziwy. Nasza wspólnota rozros³a siê 
o dzia³alnoœæ na Zaolziu – w Jab³onkowie. 
Liczy ju¿ teraz ponad 100 osób – s¹ to dzieci 
w wieku jedenastu lat, tak¿e i m³odsze, oraz 
m³odzie¿, doroœli, rodziny. Najstarsza jest 
osoba oko³o 80 lat. Wspólnota jest otwarta dla 
wszystkich, którzy chc¹ stawaæ siê uczniami 
Pana Jezusa. Jak mówi II Sobór Watykañski, 
¿e potrzeba ma³ej wspólnoty, gdzie bêdziemy 
wzrastaæ. Bo koœció³ jest wspólnot¹ wspólnot. 
To jest to œrodowisko, gdzie mo¿emy 
wzrastaæ duchowo, nawi¹zywaæ osobiste 
relacje z drugim cz³owiekiem. Trzeba 
budowaæ te wiêzi chrzeœcijañskie w takich 
ma³ych wspólnotach. Znajdowaæ ludzi i 
przyjació³, którzy podobnie myœl¹...”

Cieszymy siê na dalsze spotkanie z ojcem 
Efraimem, które ma siê odbyæ 6.6.2012 
w naszym koœciele. Na pewno nie zabraknie 
œwiadectw, modlitw wstawienniczych i g³êbo-
kich wra¿eñ z bliskiej obecnoœci Jezusa, który 
tak kocha wszystkich, a cz³owiek o tym nie 
chce pamiêtaæ.

Irena Szymonikowa

*  *  *



Úvod: 4. rada k vchodu své jeskynì položí kámen 
Slova dobré matky se nekladou na Vyhýbat se zvláštnostem. pokaždé, když ten druhý nìco zanedbá.
lékárnické váhy. Pravé porozumìní nám Nehledejme to, co je mimoøádné. Záleží Za nìkolik mìsícù pøed jeho jeskyní stála 
poskytují vdìènost a uznání; její slova tak na tom, že dáváme sami sebe. Dùležitá je vysoká šedá kamenná zeï. A on zùstal 

láska, s níž nìco dìláme. zazdìný uvnitø.získávají vlastní hodnotu. Po matèinì 
Naše sestry dìlají malé vìci: pomáhají Nìkdy ve svém srdci stavíme zdi z ma-smrti si pak rádi pøipomínáme to, co èasto 
dìtem, navštìvují osamìlé, nemocné, lièkých kamínkù nevole, zlosti, mlèení, øíkávala, co jsme snad èasto i pøeslechli a 
nuzné. Když mi nìkdo øíká, že naše sestry nevyøešených problémù a zachmuøenosti. co zanechalo stopu v našem srdci. 
vykonávají jen obyèejné práce, odpoví- Naším nejdùležitìjším úkolem je zabránit Projdìme tuto cestu radami Matky Terezy, 

tomu, aby kolem našeho srdce stála zeï. dám, že i kdyby pomohly jen jednomu kterak se cvièit v pokoøe. Radami, pøi 
A pøedevším se musíme snažit, abychom jedinému èlovìku, udìlaly by už dost. nichž si èlovìk mimodìk pomyslí: Ano, 
se nestali „dalším kamenem“ ve zdi Ježíš by byl ochoten zemøít i pro jediného taková byla. Jsou to slova ženy, která více 
nìkoho jiného.èlovìka. Buïme vìrní v malých vìcech, než ústy hovoøila svými èiny, svýma 

nebo� v tom tkví naše síla. Pro Boha není rukama a oèima. Zkrátka slova, z nichž 
7. radanic malé. (Matka Tereza)k nám promlouvá naplnìný, stateèný 
Pøijímat urážky a bezpráví.a odhodlaný život.
Pokora srdce nežádá, aby ses pokoøoval, 5. rada
nýbrž aby ses otevøel. Právì ona je klíèem Pøijímat opaèné názory radostnì.1. rada
ke smìnì. Teprve potom mùžeš dávat a Tady je ten zkušební kámen! Když má Mluvit o sobì co nejménì.
pøijímat. A tato dvì slova pro jednu jedinou nacista v úctì výluènì jen toho, kdo se mu (Kilgore Trout kdysi napsal povídku, která 
cestu neumím od sebe odlišit. Pokora podobá, má úctu zase jen k sobì byla dialogem mezi dvìma kvasinkami. 
není podøízenost vùèi lidem, ale vùèi samému. Odmítá tvùrèí rozpory, nièí Pojídaly cukr, dusily se ve vlastních 
Bohu. Tak jako není kámen podøízen každou nadìji na vzestup a nastoluje na výkalech a diskutovaly pøi tom o smyslu 
kamenùm, ale chrámu. (A. De Saint-tisíc let místo èlovìka robota z mraveniš-života. Vzhledem k jejich omezené 
Exupéry – Citadela)tì…inteligenci jim nikdy nepøišlo na mysl, že 

Snažíme se nastolit úctu k èlovìku. Proè vlastnì vyrábìjí šampaòské.)
8. radabychom se mìli nenávidìt uvnitø jednoho Láska je pøedevším tiché naslouchání. 
Netoužit po obdivu a chvále.jediného tábora?Milovat znamená nazírat. (A. De Saint-
Trní. Vyrostlo na úboèí hory a radovalo se Žádný z nás nemá monopol na èistotu Exupéry)
ze slunce a svìžího vánku. Zpoèátku sice úmyslù. Mohu popírat ve jménu své cesty 
bylo malou, køehkou rostlinkou, ale pak se cestu, kterou si zvolil jiný.

2. rada Mohu kritizovat jeho rozumové pochody. jeho vìtvièky zaèaly splétat a obrostly 
Nezabývat se sám sebou. Rozumové pochody jsou vratké. Ale protivnými, ostrými trny. Nemìli ho rádi ani 
Láska nesmí zùstat pohøbena v hloubi musím respektovat toho èlovìka v úrovni ptáci, ani ovce, kterým nechtíc vytrhávalo 
srdce. Nebo� nikdo nerozsvítí lampu, aby Ducha, plahoèí-li se k stejné hvìzdì… chomáèky vlny, jakmile se o nì jen otøely. 
ji postavil pod nádobu, nýbrž postaví ji tak, (A. De Saint-Exupéry – Dopis rukojmímu) Vyhýbaly se mu dokonce i kozy, které 
aby svítila v domì. (Matka Tereza) nejsou vybíravé a snìdly by i kamení.

6. rada Ostatní keøe a stromy vystavovaly na odiv 
Nevšímat si chyb druhých. kvìty, nìkteré dokonce i plody. Ale ubohé 3. rada
Na nehostinné a skalnaté poušti žili dva trní neslo jen a jen ostny.Nechtít øídit záležitosti druhých.
poustevníci. Bydleli blízko sebe v jesky- Podveèerní vítr mu donášel výsmìch Jestliže je èlovìk smìlý, aniž by byl 
ních, které mìly vchody naproti sobì. okolních rostlin. soucitný,
Po létech modliteb a nároèného odøíkání Ale když chtìl Bùh promluvit k Mojžíšovi, je-li velkodušný, aniž by byl zároveò 
jeden z nich dospìl k pøesvìdèení, že zvolil si právì pichlavý keø na úboèí hory.skromný,
dosáhl dokonalosti. A trní se stalo Božím trùnem, který záøil jestliže chce vésti, aniž by pøedtím sloužil,
Ten druhý byl stejnì zbožný, ale také víc než slunce a oslòoval víc, než kdyby pak je jen ubožákem, provokujícím smrt.
vlídný a pøátelský. Zastavoval se na kus byl místo ostnù poset drahokamy.(Lao-C')
øeèi s poutníky, kteøí tudy obèas procháze-
li, utìšoval a hostil ty, kdo se ztratili nebo 9. rada

Neple� si lásku s vlastnickým šílením; 
byli na útìku. „Jenom ztrácí èas, který by Být radostný a milý, i když nás nìkdo 

z nìho pochází to nejhorší trápení. 
mìl vìnovat rozjímání a modlitbì,“ myslel pokouší.

(Skuteèná láska zaèíná tam, kde oplátkou 
si první poustevník. S èastými, nicménì Velký pes se zatoulal do místnosti plné 

nic neèekáš. A je-li k tomu, aby se èlovìk 
drobnými pochybeními toho druhého zrcadel. Náhle kolem sebe uvidìl celou 

nauèil milovat lidi, tak dùležitá modlitba, 
prostì nemohl souhlasit. smeèku psù. Zlobnì zavrèel a vycenil 

pak právì proto, že na ni není odpovídá-
Aby mu nìjak viditelnì naznaèil, kolik mu zuby. Všichni psi okolo samozøejmì 

no.) (A. De Saint-Exupéry - Citadela)
ještì schází do svatosti, rozhodl se, že udìlali totéž.

a

a

a

a

JSEM ANIMÁTOR, AL

HOLA, HOLA 
SCHOLA VOLÁ

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení 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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*  *  * 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

*  *  *

Dary Ducha Œwiêtego s¹ specjalnymi 
uzdolnieniami, które pozwalaj¹ nam ¿yæ 
w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa.

W liczbie tradycyjnie wymienianych 7 darów, 
którymi obdarza Duch Œwiêty (Iz 11,2n), 
Koœció³ widzi ich bogactwo i pe³niê. Takie 
jest symboliczne znaczenie tej liczby.

1. Dar M¹droœci pozwala nam przyj¹æ punkt 
widzenia samego Boga: czyli punkt widzenia 
oparty na fundamencie mi³oœci
2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego 
rozumienia prawd wiary i pojêcia Bo¿ych 
tajemnic
3. Dar Rady przystosowuje u¿ywane przez 
nas œrodki do obranych celów (jak czyni to 
roztropnoœæ)
4. Dar Mêstwa obdarza wytrzyma³oœci¹ 
wobec próby
5. Dar Umiejêtnoœci pozwala rozeznaæ 
wartoœci: co pochodzi od Boga, co od z³ego, 
a co od nas samych
6. Dar Pobo¿noœci pomaga zachwycaæ siê 
Bogiem i kochaæ Go
7. Dar BojaŸni Bo¿ej jest pe³n¹ mi³oœci 
obaw¹, ¿e wci¹¿ ma³o Go kochamy

Duch Œw. udoskonala:

1. Wiarê przez dar rozumu
2. Nadziejê przez dar umiejêtnoœci
3. Mi³oœæ przez dar m¹droœci
4. Roztropnoœæ przez dar rady
5. Sprawiedliwoœæ przez dar pobo¿noœci
6. Umiarkowanie przez dar bojaŸni Bo¿ej
7. Mêstwo przez dar mêstwa

Ř ÁD SLUŽ EBNÍKŮ  MARIINÝCH –  SERVITÉDary Ducha Ś wię tego

Pou� do Czêstochové

Dovolte, abychom vás 
informovali, jak se 
v souèasné dobì vyvíjí 
aktivity Charity na 
Kamionce na ulici Pøátelství 1009 
(bývalá pošta).

Probíhá tam sbìr šatstva, to 
znamená, že každé pondìlí a 
støedu v hodinách od 9:00 do 
16:00 je možnost donést použité 
obleèení. Èást tohoto obleèení 
bude následnì odvezena ve spolu-
práci se sdružením POMOC 
TÌŠINSKÉHO SLEZSKA na  
Zakarpatskou Ukrajinu, èást odvá-
ží DIAKONIE BROUMOV a èást 
(hlavnì dìtského obleèení) použi-
jeme pro naše rodiny. To zname-
ná, že ve stejných prostorách jsme 
také zøídili    

OBCHÙDEK – CHARITNÍ 
BURZU S DÌTSKÝM 

OBLEÈENÍM (DO 18 LET)
  

Navštívit nás mùžete  každé 
PONDÌLÍ nebo STØEDU 

mezi 9. a 16. hodinou.

Za Charitu Tøinec, Marta Bezecná

 a

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:

Charitní okénko

Charitní okénko: 
podìkování za finanèní dary 

pou�ové sbírky

Setkání Rodiny Neposkvrnìné 
se uskuteèní v sobotu 19. kvìtna 2012 
ve Starých Hamrech na Slovensku. 

Program setkání:
10.00 Promluva
10.30 Slavnostní mše svatá 

s udílením svátosti nemocných
14.00 Modlitba rozjímavého Rùžence
14.45 Pobožnost se závìreèným 

požehnáním

Všechny Vás srdeènì zveme a tìšíme se 
na setkání s Vámi.

Duchovnì se s námi budete moci spojit 
prostøednictvím Rádia Lumen. Pøímý 
pøenos setkání zaène 
v 10.00 hodin u bude pokraèovat 
až do 12.00 hodin.

Duchovní obnova pro dívky od 16 let

od 15.7. do 20.7.2012 
v prostorách kláštera sester Alžbìtinek v Jablunkovì

povede ji P. Josef Motyka

Co vás èeká: èas ztišení, rozhovorù s Pánem, spoleèenství, spoleèná liturgie,
adorace, pøednášky, duchovní rozhovory, možnost svátosti 
smíøení, výšlap do pøírody.

Co sebou: spacák, pøezùvky, sportovní obuv a Písmo svaté.

Cena: 500,-- Kè.

Bližší informace a pøedbìžné pøihlášky u setry Laurencie na tel. è. 558 357 
402 nebo 731 625 660, nebo na adrese:

Konvent sester Alžbìtinek, Bezruèova 395, 739 91 Jablunkov

e-mail: alzbetinky@seznam.cz
http://alzbetinky.jablunkov.cz

Ozvìte se pokud možno do 30. 6. 2012

POZVÁNKA

Pes chvíli zmatenì uskakoval pøed 
útoèníky, a když vidìl, že dìlají totéž, 
rozzuøenì zaštìkal a skoèil po jednom 
z „útoèníkù“. Po strašném nárazu do 
zrcadla padl na zem omráèený a za-
krvácený.

Kdyby byl jen jednou pøátelsky zavrtìl 
ocasem, všichni psi v zrcadlech by 
pozdrav opìtovali a jejich setkání by bylo 
radostné.

Pokaždé se setkáváme s tím, co oèe-
káváme. Lidé jsou takoví, jaké je vidíme.

10. rada

Nikdy si nezakládat na své dùstojnosti.

Pane, když mám hlad, pošli mi nìkoho, 
kdo potøebuje jídlo;

když mám žízeò, pošli mi nìkoho, kdo 
potøebuje vodu;

když je mi zima, pošli mi nìkoho, kdo 
potøebuje zahøát;

když mám trápení, pošli mi nìkoho, kdo 
potøebuje utìšit;

když mì tíží køíž, dej, a� se mohu podìlit 
o køíž nìkoho jiného;

když jsem chudý, doveï mì k nìkomu, 
kdo je v nouzi;

kdy nemám èas, pošli mi nìkoho, kdo 
právì potøebuje pomoc;

když se cítím na kolenou, pošli mi nìkoho, 
kdo potøebuje pochopení;

když bych si pøál, aby se o mì nìkdo 
staral, pošli mi nìkoho, o koho bych mohl 
peèovat;

když myslím na sebe, obra� mé myšlenky 
k ostatním.



§ §Nedìle 6.5.2012 – 5. nedìle velikonoè- První pátek v mìsíci - litanie a zasvìce-
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 ní Božskému Srdci Ježíšovu.
èesky. §Mše svatá v Domovì pro seniory na 

§Nedìle 13.5.2012 – 6. nedìle velikonoè- Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
ní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 
polsky; 1. svaté pøijímání èeských dìtí. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.

§Pondìlí 14.5.2012 – svátek sv. Matìje, 
§ Mše svatá v Nemocnici Sosna je apoštola.

sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede §Støeda 16.5.2012 – svátek sv. Jana 
mší svatou pøíležitost ke svátosti Nepomuckého, knìze a muèedníka, 
smíøení.hlavního patrona Èech.

§Ètvrtek 17.5.2012 – Slavnost Nanebe- Redakce neruèí za jazykový sled jednotli-
vstoupení Pánì. vých mší svatých. Sledujte vývìsku 

§ v kostele.Nedìle 20.5.2012 – 7. nedìle velikonoè-
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky; 1. svaté pøijímání polských dìtí.

§Nedìle 27.5.2012 – Slavnost Seslání 
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 èesky, 
8.00 a 17.00 polsky; konèí doba 
velikonoèní.

§Ètvrtek 31.5.2012 – svátek Navštívení 
Panny Marie.

§Pátek 1.6.2012 – první pátek v mìsíci.
§Nedìle 3.6.2012 – Slavnost Nejsvìtìjší 

Trojice; 6.30 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.

§Po celý mìsíc èerven se modlíme litanii 
k Nejsvìtìjšímu Srdci Ježíšovu.

§Poslední nedìle v mìsíci  - 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. - Každý ètvrtek po 
veèerní mši svaté je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní do 19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

8

most

Poøad bohoslužeb v kvìtnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 3. èervna 2012. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 23.5.2012.

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 byly ve 
spoleènosti podporovány iniciativy, které 
hájí a potvrzují roli rodiny.

2. úmysl misijní: Aby Maria, Královna 
svìta a Hvìzda evangelizace, provázela 
všechny misionáøe pøi hlásání jejího Syna 
Ježíše.

3. úmysl národní:  Aby katecheze 
biømovancù prohloubila jejich vìdomé a 
radostné rozhodnutí pro Krista.

Úmysly Apoštolátu

modlitby – kvìten 2012

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.

6. nedìle velikonoèní (13.5.)

1. ètení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. 
ètení: 1 Jan 4,7-10; Evangelium: Jan 
15,9-17

Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu 
pøed zraky pohanù.

Ref. Wobec narodów objawi³ zbawienie.

7. nedìle velikonoèní (20.5.)

1. ètení: Sk 1,15-17.20-26; 2. ètení: 1 Jan 
4,11-16; Evangelium: Jan 17,11b-19 

Žalm: odp. Hospodin si zøídil na nebi trùn.

Ref. Pan Bóg utwierdzi³ tron swój na 
niebiosach.

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
(27.5.)

1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: Gal 5,16-25; 
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15

Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospo-
dine, a obnovíš tváø zemì.

Ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi 
ziemiê.

Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (3.6.)

1. ètení: Dt 4,32-34.39-40; 2. ètení: Øím 
8,14-17; Evangelium: Mt 28,16-20

Žalm: odp. Blaze lidu, který si Hospodin 
vyvolil za svùj majetek.

Ref. Szczêœliwy naród wybrany przez 
Pana.

Nedě lní liturgie
v kvě tnu

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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