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 Drazí bratøi a sestry! Bohem pokoøili“ (Ezd 8,21). Všemohoucí vysly- Pænitemini z roku 1966 Boží služebník Pavel VI. 
Postní doba pøedstavuje cestu intenzivního šel jejich modlitbu a zajistil jim svou pøízeò a svou poukázal na potøebu zasadit pùst do kontextu 

duchovního cvièení. Na jejím zaèátku nám ochranu. Obdobnì to uèinili obyvatelé Ninive, povolání každého køes�ana k tomu, „aby už nežil 
liturgie znovu pøedkládá praxi trojího pokání, kteøí byli citliví na Jonášovu výzvu k pokání a na sám pro sebe, ale pro toho, který ho miloval a dal 

 (4)velmi cenìnou v biblické i køes�anské tradici: znamení své upøímnosti vyhlásili pùst slovy: za nìho svùj život, a [...] aby žil i pro bratry.“  
modlitbu, almužnu a pùst. Má nás disponovat „Snad se Bùh obrátí a smiluje, snad upustí od Postní doba by se mohla stát vhodnou pøíležitostí 
k tomu, abychom lépe oslavili Velikonoce a svého hrozného hnìvu, a my nezahyneme“ (Jon pro to, abychom se vrátili k normám obsaženým 
získali zkušenost s Boží mocí, která – podle toho, 3,9). I tehdy Bùh vidìl jejich èiny a ušetøil je. v citované apoštolské konstituci a ocenili 
co uslyšíme o velikonoèní vigilii – „zahání høíchy, V Novém zákonì vynáší Ježíš na svìtlo autentický a stálý význam této starobylé 
smývá viny, høíšníkùm vrací nevinnost a zarmou- hluboký smysl postu, když napadá postoj praktiky pokání, která nám mùže pomáhat pøi 
ceným radost; zahání nenávist, vytváøí jednotu farizejù, kteøí úzkostlivì dodržovali pøíkazy umrtvování našeho egoismu a pøi otevírání srdce 

(1)srdcí a pokoøuje zlé moci.“  Ve svém obvyklém Zákona, ale jejich srdce bylo od Boha daleko. pro lásku k Bohu a k bližnímu, což je první a 
Poselství k postní dobì bych se chtìl letos I jinde Božský Uèitel opakuje, že pravý pùst nejvìtší pøikázání Nového zákona a souhrn 
zastavit zvláštì u úvahy o smyslu postu. Postní spoèívá spíše v plnìní vùle Nebeského Otce, celého evangelia (srov. Mt 22,34-40).
doba nám pøipomíná ètyøicet dní postu, které který „vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6,18). Vìrné uskuteèòování postu kromì toho 
prožil Pán na poušti pøed zaèátkem své veøejné On sám v tom dává pøíklad svou odpovìdí ïáb- pøispívá i k dosažení jednoty osoby, jejího tìla 
èinnosti. V evangeliu èteme: „Potom byl Ježíš lovi na konci ètyøiceti dní, které prožil na poušti: i duše, a pomáhá jí vyhýbat se høíchu a rùst 
vyveden od Ducha na pouš�, aby byl pokoušen „Nejen z chleba žije èlovìk, ale z každého slova, v jejím niterném spojení s Pánem. Svatý 
od ïábla. Když se postil ètyøicet dní a ètyøicet které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4). Pravý pùst Augustin, který dobøe znal své negativní sklony a 

 (5)nocí, nakonec vyhladovìl“ (Mt 4,1-2). Tak jako je tedy zamìøen na to, abychom jedli „pravý oznaèoval je jako „zapletený a zadrhnutý uzel“,  
Mojžíš pøed pøijetím desek Zákona (srov. Ex pokrm“, kterým je konání Otcovy vùle (srov. Jan psal ve svém pojednání O užiteènosti postu: 
34,28), tak jako Eliáš pøed svým setkáním 4,34). Jestliže tedy Adam neuposlechl Božího „Jistì, že si zpùsobuji utrpení, ale proto, aby On 
s Pánem na hoøe Choreb (srov. 1 Král 19,8), tak i pøíkazu, že „nesmí jíst ovoce ze stromu poznání mi odpustil; sám se trestám, aby On mi pomohl, 
Ježíš se modlitbou a postem pøipravoval na své dobra a zla,“ postem má vìøící v úmyslu se abych se líbil jeho oèím a dosáhl potìšení z jeho 

 (6)poslání, jehož poèátkem byla tvrdá srážka pokornì podrobovat Bohu a dùvìøovat v jeho nìžnosti.“  Zøíci se hmotného pokrmu, který živí 
s pokušitelem. dobrotu a milosrdenství. tìlo, usnadòuje vnitøní dispozici naslouchat 

Mùžeme se ptát, jakou cenu a jaký smysl má Uskuteèòování postu nacházíme velmi Kristu a živit se jeho spásonosným slovem. 
pro nás køes�any odepírat si nìco, co samo pøítomné v prvním køes�anském spoleèenství Postem a modlitbou mu dovolujeme, aby pøišel 
o sobì je dobré a užiteèné pro udržování našeho (srov. Sk 13,3; 14,22; 27,21; 2 Kor 6,5). Také nasytit ten nejskuteènìjší hlad, který zakoušíme 
života. Svatá Písma a celá køes�anská tradice církevní Otcové hovoøí o síle postu, který je ve svém nitru – hlad a žízeò po Bohu.
nás uèí, že pùst nám velmi pomáhá, abychom se schopen zadržet høích, potlaèit chtivost „starého Pùst nám zároveò pomáhá uvìdomit si 
vyhnuli høíchu a všemu, co k nìmu vede. Proto Adama“ a v srdci vìøícího otevøít cestu k Bohu. situaci, v níž žije tolik našich bratøí a sester. Ve 
se v dìjinách spásy èastìji vrací výzva k postu. Mimo to pùst je bìžnou praxí, kterou doporuèují svém prvním listì sv. Jan napomíná: „Jestliže 
Už na prvních stránkách Písma svatého pøikazuje svatí každé doby. Sv. Petr Chryzolog píše: „Nebo� má nìkdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, 
Pán èlovìku, aby se zdržoval zakázaného ovoce: duší modlitby je odøíkání a životem odøíkání je ale zavøe pøed ním svoje srdce – jak v nìm mùže 
„Ze všech stromù v zahradì smíš jíst, ale ze slitovnost. Takže ten, kdo se modlí, a� se i postí. zùstávat Boží láska?“ (1 Jan 3,17). Dobrovolný 
stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, nebo� Kdo se postí, a� se i slitovává. A a� slyší pùst nám pomáhá, abychom pìstovali styl 
v den, kdy bys z nìho pojedl, musíš zemøít!“ (Gn prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen. Boží milosrdného Samaritána, který se sklání a po-

 (7)2,16-17). Když sv. Basil komentuje tento Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, máhá trpícímu bratru.  Když se svobodnì roz-
 (3)pøíkaz, øíká, že „pùst byl naøízen v ráji“ a „první který ho prosí.“  hodneme zøíci se nìèeho, abychom pomohli 

takové naøízení dostal Adam.“ Z toho èiní závìr: Zdá se, že v dnešních dnech postní praxe druhým, konkrétnì tím prokazujeme, že bližní 
„Výraz‚ nebudeš jíst' je zákonem o postu a trochu ztratila svou duchovní sílu a v kultuøe v nouzi nám není cizí. Právì proto, aby se udržel 

 (2)zdrženlivosti.“  Protože jsme všichni zatíženi poznamenané hledáním hmotného blahobytu živý postoj pøijetí a pozornosti vùèi bratøím, 
høíchem a jeho dùsledky, nabízí se nám pùst jako získala spíše hodnotu terapeutického opatøení povzbuzuji farnosti a všechna další spoleèenství, 
prostøedek pro znovunavázání pøátelství s Bo- pøi péèi o tìlo. Pùst urèitì prospívá fyzickému aby v postní dobì zintenzívnily uskuteèòování 
hem. Tak to uèinil Ezdráš pøed cestou zpìt z exilu zdraví, ale pro vìøící se stává v první øadì osobního i spoleèného postu a rovnìž naslou-
do Zaslíbené zemì, když vyzýval shromáždìný „terapií“ pro léèbu toho, co jim brání, aby se chání Božímu slovu, modlitbu a almužnu. To bylo 
lid k postu a øíkal: „Abychom se pøed svým pøizpùsobovali Boží vùli. V apoštolské konstituci od poèátku stylem køes�anského spoleèenství, 
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kde se konaly zvláštní sbírky (srov. 2 Kor 8–9, 
Øím 15,25-27) a vìøící byli vyzýváni, aby dávali 

 (8)chudým to, co si díky postu odložili.  I dnes je 
tøeba tuto praxi znovuobjevovat a povzbuzovat 
k ní, zvláštì bìhem liturgické postní doby.

Z toho, co jsem øekl, velmi jasnì vyplývá, že 
pùst pøedstavuje dùležitou asketickou praxi a 
duchovní zbraò pro boj proti všemožné nezøízené 
pøipoutanosti k sobì. Dobrovolnì se zøíci radosti 
z pokrmu i z jiných hmotných statkù pomáhá 
Kristovu uèedníkovi, aby ovládal choutky pøiro-
zenosti oslabované prvotní vinou, jejíž negativní 
úèinky zasahují celou lidskou osobnost. Vhod-
ným zpùsobem nás napomíná starobylý postní 
liturgický hymnus: „Utamur ergo partius, / 
verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / 
perstemus in custodia – Støízlivìji užívejme slov, 
pokrmù a nápojù, spánku a her a s vìtší 
pozorností zùstávejme bdìlí.“

Drazí bratøi a sestry, je tøeba dobøe vidìt, že 
posledním cílem postu je pomáhat každému 
z nás, jak napsal Boží služebník papež Jan Pavel 

 (9)II., abychom ze sebe uèinili úplný dar Bohu.  A� 
si každá rodina a každé køes�anské spoleèenství 
cení postní doby jako možnosti pro odložení 
všeho, co rozptyluje ducha, a pro intenzivnìjší 
pøijetí toho, co živí duši a otevírá ji lásce k Bohu a 
k bližnímu. Mám zvláštì na mysli vìtší úsilí 
v modlitbì, v lectio divina, v pøijímání svátosti 
smíøení, v aktivní úèasti na eucharistii a 
pøedevším na nedìlní mši svaté. S takovouto 
vnitøní dispozicí vstoupíme do ovzduší postního 
pokání. A� nás doprovází blahoslavená Panna 
Maria, Causa nostrae laetitiae, Pøíèina naší 
radosti, a pomáhá nám v našem úsilí osvo-
bozovat své srdce od otroctví høíchu, aby se 
stále více stávalo „živým Božím svatostánkem“. 
S tímto svým pøáním vás ujiš�uji o své modlitbì 
za to, aby každý vìøící a každé církevní 
spoleèenství plodnì prožili postní dobu, a 
zároveò ze srdce všem udìluji apoštolské 
požehnání.
 
Vatikán 11. prosince 2008           
Benedikt XVI.
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První setkání apoštola Pavla s Z obsahu listu je zøejmé, že byl 
Filipskými bylo na „druhé apoštolské napsán v dobì, kdy Pavel byl v oko-
cestì“. Pavel s Silou a Timotejem vech v zajetí. Podle svìdectví tradice 
pøipluli z Malé Asie do Neapole, která byl list napsán v dobì první øímské 
sloužila jako pøístav nedalekých Filip vazby v letech 61 až 63, spíše ke konci 
(asi 17 km). Filippy ležely na Via této vazby, protože apoštol doufá 
Egnatia a mìly snadný v brzké vyhlášení roz-
pøístup k moøi, který sudku.
byl pro obchodní styk Jakmile se Filipští 
s ostatním svìtem asi dovìdìli o Pavlovì vaz-
významnìjší než øímská bì, poslali do Øíma 
silnice, nebo� lze pochy- jakéhosi Epafrodita, 
bovat, že byla na po- snad duchovního správ-
èátku impéria vždy ce církevní obce, s al-
dobøe udržovaná. Mìsto mužnami pro Pavla. 
založil Filip II., otec Epafrodites vykonal své 
Alexandra Velikého, ko- poslání. V Øímì one-
lem r. 356 na místì mocnìl a to tak tìžce, že 
døívìjší vesnice Krenides byl v nebezpeèí života. 
(Prameny) na úpatí Když se uzdravil, posílá 
hory Pangeos. Mìsto se stalo známým ho Pavel zpìt do Filip, aby se Filipští 
díky „bitvì u Filip“ (r. 42 pø. Kr.), radovali, když ho opìt uvidí zdravého 
která pohøbila poslední nadìje na (Flp 2, 28). Této pøíležitosti využil 
øímské republikánské svobody. Poté co Pavel a poslal svým milovaným 
Marcus Antonius a Octavianus duchovním dìtem dìkovný dopis. Jak 
(pozdìji Augustus) porazili Bruta a obdivuhodnì však v tomto listu 
Cassia, vrahy Julia Caesara, vytvoøili dovede spojit vìci hmotné a osobní 
z Filip kolonii pro veterány vítìzné s vìcí Boží! Dìkuje Filipským za 
armády. Oficiální øeèí tu byla latina, almužny, podává jim zprávy o své 
ale díky obchodním stykùm s okolím osobì, ale stìžejní myšlenky listu jsou 
se používala pøevážnì hovorová hluboké dogmatické pravdy a povzbu-
øeètina. zení k dokonalému køes�anskému 

Pavel založil ve Filippech první životu v lásce, pokoøe a pravé duchov-
køes�anskou obec v Evropì (Sk 16,11- ní radosti. Zvláštì silný je pøedpavlov-
15; Flp 4,15). Podle Sk 16 bylo jeho ský hymnus 2, 6-11, který není pouze 
dosti krátké apoštolské pùsobení mezi z dogmatického hlediska dùležitou 
židy i pohany plodné, navzdory christologickou výpovìdí, ale slouží 
vzbouøení místních obyvatel. Místo rovnìž za pøíklad k napodobování pro 
synagógy se tamní židé modlili za køes�any. Jako Kristus vzal na sebe 
mìstem (snad jim chybìl povinný pøirozenost služebníka a byl poslušný 
poèet 10 osob ke spoleèné modlitbì). až k smrti na køíži, tak i køes�an má 
Pøíbìh o obrácení prodavaèky purpu- odložit veškerou ctižádostivost a hád-
rových látek „bohabojné“ Lýdie ky a následovat tak tento Kristùv 
z Thyatir, odráží sociální situaci ve pøíklad pokory. Zvláštì výzva k ra-
mìstì, zvláštnì významné postavení dosti se táhne listem jako èervená nit. 
nìkterých žen. To zøejmì potvrzuje i Pavel má radost ze štìdrosti a lásky 
zmínka o dvou hašteøivých ženách Filipských (1, 4; 4, 1; 4, 10), raduje se 
Euodii a Syntyché (Flp 4,2), které asi ze svých okovù a utrpení (1, 18) a 
døíve Pavlovi pomáhaly v jeho apoš- vyzývá i adresáty ke køes�anské 
tolské práci. Jejich jména spolu radosti (3, 1; 4, 4). 
s Epafroditem a Klémentem (2,25; Tyto vìrouèné i morální pravdy 
4,3) napovídají, že znaèný poèet jsou tím úèinnìjší a pùsobivìjší, èím 
filippských køes�anù byl pohanského osobnìjší a vroucnìjší je tón dopisu. 
pùvodu. Ve Filippech došlo k èetným A list Filipským je jeden z nejosobnìj-
konverzím (Sk 16,16-40). Vyhnání ších a nejvøelejších Pavlových listù.
vìšteckého ducha z jedné otrokynì Setkání nad tímto listem se 
zpùsobilo pobouøení a Pavel se Silou uskuteèní 13. a 27. bøezna opìt v pá-
byli uvìznìni (srov. 1 Sol 2,2). Po tek v 18.15 hodin v „sálce“ na faøe.
zázraèném osvobození a propuštìní 
odešli do Solunì. Kaplan 

List Filipským
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gólnych pieœni, rewizji tekstów i hudbu, alespoò trochu ovládá kláve-Slovo první: 
ujednolicania melodii. Jest to bardzo sové nástroje a chtìl by se podílet pøi Milí farníci, v souèasnosti pøi liturgii 
¿mudna praca, bo niektóre pieœni tvorbì krásna liturgického dìní, zpíváme støídavì dvì ordinária -  Prv-
œpiewa siê na inn¹ nutê np. w pøijïte a zkuste usednout za varhanní ní ordinárium z Andìlské Hory P. Mgr. 
Mostach, inaczej w Jab³onkowie, stùl. Varhany sice jsou složitý hudební Josefa Olejníka (v Kancionále è. 502) 
Trzyñcu, a jeszcze inaczej w Gnojniku nástroj, ale spíše pro varhanáøe (sta-a Ordinárium Karla Bøízy (v Kancio-
czy Karwinie. W tym momencie trze- vitele a opraváøe varhan) než pro nále è. 503). V Kancionále však najde-
ba wybraæ któr¹œ z melodii, w na- samotné jejich ovládání bìhem hry. te ještì další ordinária, napø. Petra 
szym odczuciu najpiêkniejsz¹ i naj- Takže se není tøeba obávat, že byste Ebena, Zdeòka Pololánika èi latinské 
œpiewniejsz¹, a jeœli nie potrafimy varhanní hru nezvládli. Hrát na pedál ordinárium Missa Mundi. O Velikono-
wybraæ, to trzymamy siê Œpiewnika (nohama) také není podmínkou, a cích bychom chtìli zaèít zpívat ordi-
Koœcielnego Ks. Jana Siedleckiego. vìøte, ono to èlovìku nedá a ty nohy nárium Petra Ebena. Pro vás není tak 
Niekiedy melodie s¹ tak wartoœciowe i se èasem zapojí tak nìjak samy od úplnì neznámé, protože jej už párkrát 
³adne, ¿e do œpiewnika w³¹czymy sebe. Ještì jedna z námitek, se kterou v nedìli zahrál Petr Vondráèek a obèas 
wiêcej melodii do wyboru. Czêsto se setkávám - upsaní se k nìjaké služ-z nìho zpíváme Kyrie (Pane, smiluj 
melodie ró¿ni¹ siê nieznacznie, maj¹ bì... Zde je tøeba si ujasnit, co si se), Sanctus (Svatý) a Agnus Dei 
wiêcej czy mniej ozdobników, jedn¹ pøedstavujeme pod pojmem služba - (Beránku Boží). 
czy dwie nutki inaczej, ale i tak któreœ všichni jsme pøece služebníky a slu-Vìøím, že rozšíøení našeho zpìvu 
parafie musz¹ ust¹piæ innej. Musimy žebnicemi Božími - knìz slouží mši o další ordinárium nás mùže velmi 
te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e objêtoœæ no- svatou a vysluhuje svátosti, minist-obohatit. Z hudebního hlediska se 
wego œpiewnika jest ograniczona, bo ranti a akolyté slouží u oltáøe, jedná o kvalitní hudební skladbu, 
na pewno byœcie nie chcieli nosiæ ze varhaníci, zpìváci uskuteèòují svoji vždy� nedávno zemøelý Petr Eben je 
sob¹ ciê¿kiej ksiêgi formatu encyklo- službu z výše chrámového kùru, svìtovì uznávaným hudebním skla-
pedii powszechnej. Ale wróæmy do kostelníci slouží v celém prostoru datelem. Toto ordinárium najdete 
melodii. Chyba w³aœnie dlatego, ¿e kostela a celý Boží lid, který zdánlivì v Kancionále pod èíslem 504 a prosím 
brak by³o w naszym „Chwalmy Pana” nemá v kostele zvláštní poslání, také všechny, kdo znáte noty a máte 
nutowych zapisów, w ka¿dej parafii slouží Bohu, svým zpìvem, modlit-možnost si je pøehrát èi pøezpívat, 
œpiewa siê trochê inaczej, ka¿dy bou, svojí zbožností atd. Ale k vìci. abyste tak uèinili a poté v kostele 
organista gra³ te pieœni wed³ug w³as- Tak jednak nikdo s nikým nebude svým zpìvem podpoøili varhaníka, 
nego wyczucia, w swoim w³asnym sepisovat žádnou závaznou písemnou scholu i sbor.
stylu. Wiem, ¿e dla nas (organistów i smlouvu s nìjakou výpovìdní lhùtou. 
ludu Bo¿ego) bêdzie to trudne prze- Dále varhaníka oficiálnì nejmenuje S³owo drugie:
uczyæ siê niektóre melodie œpiewane biskup èi nìjaká jiná církevní autorita, Siostry i Bracia, jak ju¿ was infor-
od dziesi¹tków lat, jednak ujednolice- varhaník není uveden do funkce mowa³em, trwa praca nad nowym 
nie œpiewu koœcielnego w polskojê- nìjakým zvláštním úkonem, jako wydaniem œpiewnika i ksi¹¿ki do na-
zycznych parafiach zaolziañskich jest tøeba pøeètením jmenovacího dekretu bo¿eñstwa „Chwalmy Pana”. Nie 
wielkim wyzwaniem, które ¿¹da tro- èi nìèeho podobného, takže lze to bêdzie to proste wznowienie poprzed-
chê wysi³ku od nas wszystkich,  któ- prostì zkusit a když to nepùjde nich wydañ, ale kompletnie przero-
rym piêkno œpiewu podczas spra- z takových èi jiných dùvodù, tak se biony  i zrewidowany nowy œpiewnik, 
wowania liturgii nie jest obojêtne, a s touto službou rozlouèit. Avšak vìøte w³¹cznie z nowo przepracowanym i 
jest te¿ przejawem jednoœci Koœcio³a mi - varhany jsou nástroj velice skróconym katechizmem. Dzie³o to, 
Chrystusowego. Do œpiewnika chce- vdìèný, jsou sice choulostivé na tep-którego iniciatorami s¹ O. Mgr. 
my do³¹czyæ równie¿ nowe pieœni, lotní rozdíly, proto to v nich nìkdy na Roman Czudek i Mgr. Andrzej Szyja 
dot¹d w „Chwalmy Pana” nie umiesz- jaøe èi na podzim nepøíjemnì zapíská, (organista w Karwinie), powstaje za 
czone, ja na przyk³ad chcê do³¹czyæ zavrže, ale jinak dokážou být velice aprobat¹ naszego ojca biskupa. Pieœni 
(oprócz innych) t¹ przepiekn¹ pieœñ poslušné a milé, a jak se øíká - kdo bêd¹ zaszeregowane tematycznie, tak 
(B¹dŸ b³ogos³awiony), któr¹ nauczy³ zkusí, ten musí. A když si èlovìk jak dotychczas, jednak ka¿da pieœñ 
nas podczas ubieg³oroczynch rekolek- uvìdomí, že hrát pøi liturgii, to není bêdzie oznaczona w³asnym numerem. 
cji O. Czes³aw. pouhá služba, ale že ty všechny A co najwa¿niejsze, w œpiewniku 
Wiedzcie, Siotry i Bracia, ¿e posiada- milosti, které splývají na všechny bêdzie równie¿ umieszczony zapis 
my ogromne bogactwo nie tylko shromáždìné v kostele si najdou cestu melodii poszczególnych pieœni, czego 
w polskich pieœniach koœcielnych, ale i k varhaníkovi na kùr, pak cítí, že pro brak dotkliwie odczuwaliœmy - orga-
myœlê, ¿e przede wszystkim w dwu- nìj neplatí jenom to, že kdo zpívá, niœci, chóry i parafianie, którzy 
jêzycznoœci naszych parafii, bo mamy dvakrát se modlí, ale jelikož zpívá, niektórych melodii nie znali, a chcieli 
do dyspozycji podwójny zasób piêk- modlí se a hraje na varhany, pak se sobie pieœñ zanuciæ na przyk³ad 
nych, wartoœciowych pieœni - czeskich podle mì modlí tøikrát. Ještì jednou w domu. 
i polskich. A jeœli ktoœ tego nie chce prosím, zkuste najít odvahu! Na tak Niektórzy z was interesowali siê, 
akceptowaæ, to tylko ze szkod¹ dla velkou farnost jako je naše mìsto, je kiedy ju¿ bêdzie nowy œpiewnik do 
siebie samego. nás zoufale málo.nabycia. Trudno powiedzieæ. Musimy 

uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, bo praca 
Stanis³aw,Tøetí slovojeszcze jakiœ czas potrwa. Obecnie 

varhaník od sv. Alberta a PMBPokud nìkdo cítí v sobì smysl pro jesteœmy w trakcie wyboru poszcze-

Tř i slova tř ineckého varhaníka
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vala èím dál èastìji až do blízkosti Otázka: Co znamená svátost 
smrti, nebo� vládlo mínìní, že se smí pomazání nemocných? Jaký je rozdíl 
udìlovat až po vykonání zpovìdi. mezi svátosti pomazaní nemocných a 
Pøitom se dùraz nekladl na uzdra-posledním pomazání? Jak èasto tuto 
vující a povzbuzující funkci této 

svátost mùžeme pøijímat?
svátosti, nýbrž na ujištìní o odpuštìní 
høíchù, aèkoli jí bezprostøednì pøed-

Odpovìï: Uzdravení nemocných je cházela vlastní svátost smíøení. Ve 12. 
jedním z hlavních poselství Nového století se vynoøil název „poslední 
zákona. Ježíš si nevyhrazuje vyko- pomazání“, který dokonal zbytek: 
návání tohoto Otcova pøíkazu sám pomazání nemocných bylo zcela 
pro sebe. Odkazuje ho svým uèed- pøeznaèeno na svátost umírajících, 
níkùm a všem, kdo v Nìho vìøí. by� mìl pùvodnì tento výraz pouze 
V evangeliu svatého Lukáše (10, 9) konstatovat, že pomazání nemocných 
øíká: Jdìte, uzdravujete nemocné a je poslední svátostí, kterou køes�an 
vyøiïte jim: „Pøiblížilo se k vám mùže pøijmout. Proto se lidé zaèali 
království Boží“. Na konci Markova této svátosti více bát než ji mít 
evangelia je tento pøíkaz ještì rozší- v oblibì. I dnes je v povìdomí mnoha 
øen: „Ty, kdo uvìøí, budou provázet lidí spojována se smrtí než se životem: 
tato znamení: …na choré budou když se místo lékaøe v bílém plášti 
vkládat ruce a uzdraví je“ (Mk 16, objeví knìz v èerné sutanì, je to 
17n). Uzdravování nemocných je tedy vážné, šance na pøežití jsou nulové… 
pøíkazem Pána pro celou církev, a tím Èastou reakcí je: „Vždy� my ještì 
i službou každého køes�ana Kristovu neumíráme!“ Až Druhý Vatikánský 
tìlu. koncil vrací této svátosti její pùvodní 

List apoštola Jakuba nám doplòuje smysl.
pøedešlé texty: „Je nìkdo z vás Podstata této svátosti nespoèívá 
nemocen? A� zavolá starší církve, ti a� pouze v pomazání èlovìka posvìce-
se nad ním modlí a potírají ho olejem ným olejem, ale její souèástí je každý 
ve jménu Pánì. Modlitba víry za- projevený skutek lásky, každý projev 
chrání nemocného. Pán jej pozdvihne, péèe o nemocného. Její vrchol nastává 
a dopustil-li se høíchu, bude mu tehdy, když knìz jako služebník 
odpuštìno. Vyznávejte høíchy jeden církve pomaže nemocného èlovìka 
druhému a modlete se jeden za olejem. Ale to jej jen vyvrcholení celé 
druhého, abyste byli uzdraveni“ (Jak svátosti. Musejí jí pøedcházet a také 
5, 14n). A protože v Jakubovì listu po í následovat projevy lásky.
vylíèená biblická služba nemocným Je tøeba zdùraznit, že každé uzdra-
jednoznaènì odpovídá Kristovým vení má jediný cíl: má vést k násle-
zámìrùm a má ve spojení s modlitbou dování Ježíše Krista. Ježíš neuzdra-
víry a viditelným znamením pøíslib vuje jen proto, aby uzdravoval. 
nadpøirozeného uzdravujícího a za- Uzdravuje proto, aby ho èlovìk po 
chraòujícího èinku, je svátostným svém uzdravení mohl následovat. 
konáním církve, je svátostí. Pomazání Pokud uzdravený èlovìk Ježíše ne-
nemocných je v posledku zachraòu- následuje, uzdravení není úplné. 
jícím jednáním oslaveného Krista ve Ponìvadž to, co pøináší do duše pokoj, 
prospìch nemocného, èinem Krista, není tìlesné uzdravení, ale rozhodnutí 
který používá èlovìka-knìze takøka následovat Ježíše Krista a plnìní jeho 
jen jako nástroj ve své ruce. Náš Pán je vùle.
to, kdo pokraèuje v této službì, kterou Katechismus katolické církve nám 
zaèal v Palestinì a pokraèuje v ní až k tomu øíká následující: „Pomazání 
do dnešních dnù. S pohledem na nemocných není svátostí jen pro ty, 
nepøetržité zástupy nemocných pro- kdo se ocitli v krajním ohrožení 
náší i dnes slova: „Je mi líto zástupu“. života. Proto je pøíhodná doba pro její 
Sklání se k nim plný slitování a po- pøijetí jistì již tehdy, když vìøící 
zvedá je; dává jim novou sílu a nadìji zaèíná být v nebezpeèí smrti pro 
a odpouští jim jejich viny. Pomazání nemoc nebo stáøí. Jestliže nemocný, 
nemocných tedy nemá nic spoleèného který pøijal pomazání, znovu nabude 
s magií nebo povìrou. zdraví, mùže v pøípadì další tìžké 

Bohužel musíme konstatovat, že se nemoci tuto svátost znovu pøijmout. 
od raného støedovìku zaèaly klást Bìhem téže nemoci lze svátost 
chyb-né dùrazy a vytvoøila se pováž- opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je 
livá praxe. Svátost pokání se zaèala vhodné pøijmout pomazání nemoc-
posouvat nejradìji až na smrtelnou ných pøed tìžkým chirurgickým 
postel, aby kajícník ušel uložení zákrokem. Totéž platí u starších osob, 
tìžkých skutkù pokání, a tak se i jejichž slabosti stále pøibývá.“
svátost pomazání nemocných dostá- P. Roman Macura

Nad dotazy ètenáøù: Svátosti pomazání nemocných

Chceme se s vámi podìlit o pìkné 

zážitky z Hromnièní poutì matek, 

která se konala 7.2.2009 ve Šternberku 

v chrámu Zvìstování Panny Marie.

Na úvod pár slov o této pouti.

Starobylý zvyk obìtování svíce štern-

berských žen pochází z první poloviny 

18. století, kdy se Morava obávala 

pruského vpádu. Proto se v mnohých 

moravských mìstech konaly prosebné 

pobožnosti za odvrácení nebezpeèí. 

1. února 1741 pøinesly do klášterního, 

dnes farního, kostela Zvìstování Panny 

Marie ve Šternberku dvì ženy vosko-

vou svíci o váze 10 kg, jako obì� Matce 

Boží, aby skrze její pøímluvu byly 

uchránìné od nepøátel. Svíce mìla hoøet 

pøi každé mši svaté po celý rok. I dnešní 

doba je plná nebezpeèí a nástrah, proto 

s dùvìrou prosíme Matku Boží, aby 

ochránila naše dìti a vedla je k Bohu.

Program zaèínal modlitbou radostného 

rùžence a pøíležitosti ke svátosti 

smíøení. Poté byla mše svatá s daro-

váním svíce a ofìrou matek kolem 

oltáøe. Hlavním celebrantem byl P. 

Adam Rucki, biskupský vikáø pro 

duchovní povolání. Pak následoval 

duchovní program s P. Adamem Ruckim 

na téma: PANNA MARIA - MATKA 

NADÌJE. V zakonèení byla adorace 

s modlitbou odevzdání dìtí Ježíši a 

požehnáním na cestu domù. Letošní 

pout¡ je už 11. hromnièní pou� v poøadí 

a navštívilo ji pøes 600 úèastníkù. Víra 

je branou ke spoleèenství. A tak se už 

tìšíme opìt k prožití spoleèenství 

matek a k modlitbám za své dìti.

spoleèenství matek z Tøince

Postní rekolekce 
s O. Adamem

I v letošním roce probìhnou 
postní rekolekce s O. Adamem 
Ruckim ve dnech 22.3. – 25.3.2009. 
Mše svaté v nedìli budou beze zmìny, 
pøi všech bude rekolekèní promluva. 
Od pondìlka do støedy budou mše 
svaté v 6.35 hodin, v 9.00 hodin 
a v 17.00 hodin. Pøi všech bude 
rekolekèní promluva.

Bìhem dopoledních mší sv. 
a odpoledne od 16.00 bude pøíležitost 
ke sv. smíøení. V pondìlí, úterý a ve 
støedu od 16.00 hod. výstav Nejsv. 
Svátosti Oltáøní k adoraci.

Pout ve Š ternberku
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Co pro køes�any znamená postní lidé všech vyznání?! stránkou takového pøístupu je ale 
doba? Je pùst aktuální i dnes, v dobì Pùst je pro tyto lidi skutkem množství psychických onemocnìní, 
dostatku? A proè se vùbec køes�ané pokory k Bohu i k sobì navzájem. kardiovaskulárních a jiných civili-
postí? To jsou otázky, které nenapadají Èlovìk, který se postí, a dìlá to ne zaèních chorob, zneèištìné ovzduší, 
jen lidi jiné víry, ale i samotné z pouhého náboženského (církevního) devastovaná krajina, neúcta k záko-
køes�any. naøízení, ale z vlastního vnitøního nùm a zvláštì k sobì navzájem. 

Ježíšova výzva k obrácení a pokání pøesvìdèení, tak jedná z lásky a Zatímco v naší civilizaci umírají 
nemíøí na vnìjší skutky, ale pøedevším v lásce. Stejnì jako dva lidé, kteøí se desetitisíce lidí na poruchy organismu 
na obrácení srdce, na vnitøní pokání. milují a jsou ochotní se vzdát pro sebe zpùsobené pøejídáním, umírají v Afri-
Pøesto je v církevním roku zaøazeno navzájem materiálního bohatství i ce a v Asii desítky miliónù lidí (!) 
40 denní postní období. Zaèíná Pope- intimního sblížení, jsou ochotni být hladem. I u nás nicménì vzrùstá poèet 
leèní støedou, což je den pøísného na èas odlouèeni, aby pak mohli být chudých, hladových, a ožebraèo-
pùstu, tzv. postu újmy. Dalších 38 dní spolu, vzdávají se postící se lidé svého vaných. 
je pùst mírnìjší, pøesto jsou vìøící dostatku pro Boha i pro druhé. Køes�anství volá po pùstu, mod-
nabádáni k dobrovolnému se zøíkání Zvláštní zkušeností postu je, že se litbì a almužnì jako tøech pilíøích 
požitkù a bohatého jídla. Na Velký láska a pokora odøíkáním neoslabuje našich skutkù. Zvláštì pak almužna, 
pátek, kdy si køes�ané pøipomínají ale naopak posiluje. Utvrzuje èlovìka tedy solidarita s chudými a pomoc 
Kristovu smrt za nás na Køíži, je opìt v trpìlivosti a nesobeckosti, protože chudým, je velikou výzvou dnešní 
pøísný pùst újmy. Trvání postní doby bìhem postu poci�uje útrapy a doby. Láska k chudým a solidarita s 
je odvozeno od biblické zprávy, že se strádání, ale z vlastní vùle je snáší. nimi je odvìkou souèástí tradice 
Ježíš pøed zaèátkem své èinnosti postil Èlovìk, který tak èiní, se uèí ovládat církve. Pomáhat tìm, kdo trpí 
40 dní a nocí na poušti. Doba postní své touhy a pokušení a tím víc je pak nìjakým nedostatkem a nouzí, je 
není jen samoúèelným obdobím, ale je sám sebou. Pùst je uvìdomìním, že skutkem opravdové bratrské lásky, 
pevnì zakotvena v církevním roku to, co èlovìk má a dostává, není skutkem spravedlnosti. Papež Jan 
jako pøíprava na Velikonoce, nejvìtší samozøejmostí. Pùst je výborným Pavel II. nicménì køes�any a všechny 
køes�anské svátky. Její význam tedy pomocníkem pro náš každodennì lidi dobré vùle vyzývá v encyklice 
nespoèívá v pouhém odmítání pøe- zatìžovaný organismus. Pùst ulehèuje Sollicitudo rei socialis k ještì rozhod-
míry jídla a svìtských požitkù, ale mysli i tìlu (nejvíce energie tìlo spálí nìjšímu kroku, k vìdomé volbì pro 
zvláštì v duchovní pøemìnì. pøi zpracování pøijmuté potravy). chudé. Proto zvláštì postní doba, 

Jak tomu mùže napomoci pùst? Ukazuje èlovìku, že se dá jíst i hospo- která je zároveò pøípravou na Veliko-
Pøednì je dùležité upozornit, že pùst daøit mnohem skromnìji. Pùst je noce - nejvìtší køes�anské svátky 
není záležitostí výhradnì køes�anskou. odvrácením mysli od materiálních roku, by nás mìla pøimìt k zamyš-
Naopak, je vlastní všem náboženstvím potøeb k potøebám duše. lení se nad sebou a nad tím, jak 
- postí se židé, muslimové, hinduisté, A právì proto je i dnes aktuální a žijeme, k aktivní solidaritì s druhými, 
stoupenci buddhismu, taoismu i dùležitý. Zvykli jsme si mít všechno, zvláštì s tìmi, kdo mají ménì než my. 
pøírodních náboženství. Co je tedy na co považujeme za dùležité, hezké, Obìma stranám to prospìje.

(pøevzato z internetových stránek postu tak zvláštní, dùležité a pøitaž- moderní, chutné, zábavné. Nejsme 
ÈKA Vrchlabí)livé, že se postí lidé po celém svìtì, ochotni si nìco odøíkat. Odvrácenou 

Pùst - od Masopustu do Velikonoc

V minulých dnech jsme byli obš�astnìni žalmu: „Ze zemì a� chválí Hospodina (…) dovršená køes�anstvím a jeho evangeliem 
bohatou, pøebohatou nadílkou snìhových sníh i mlha (…). A� chválí Hospodinovo (dobrou zvìstí) o Ježíši Kristu je tady stále a 
vloèek. Øíká se, že èeho je moc, toho je pøíliš jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho umožòuje nám v klidu pøežít i ty nejhorší 
a pro vìtšinu z nás tato zimní krajina mìla velebnost je nad zemí i nebem. Haleluja.“ pohromy, a� už se jedná o osobní tragédie, 
hodnì daleko k idylickým výjevùm Ladových V devadesátých létech k nám dorazila celosvìtové hospodáøské krize èi tøeba právì 
obrázkù, možná tak ještì snad za oknem mimo jiné móda na tzv. pozitivní myšlení, snìhové závìje, které nám znepøíjemòují 
z tepla domova. A staèilo málo, pozvednout byla o tom napsána spousta knížek a život, ale které nám Hospodin dává jako vlnu 
hlavu, porozhlédnout se kolem… pøíruèek, byly organizovány rùzné pøednášky a jiní sype jako popel (srv. Žalm 147,16). 

Když jsem se tak brodil, klopýtal a a semináøe - prostì se, èlovìèe, nièím A pozitivum hledejme i v tom, že víra 
podklouzával v té mìstské, rozsolené bøeèce nestresuj, ve všem musíš vidìt jenom to v Hospodina nám dává návod nejen na to, 
a užuž chtìl zaèít nadávat na to, že ten sníh dobré, jsi krásný takový jaký jsi, všechny lidi jak zvládnout strasti, bolesti a životní trable, 
vùbec napadl a na mìstské služby, které kolem sebe máš rád, nikdo a nic ti nemùže ale jak bez újmy prožít i pøílišné štìstí a 
nestíhají a nejsou schopny odmést sníh ublížit… Tato vlna nadšení pro pozitivní nespoutanou radost. Kdysi jsem èetl krásná 
zrovna tam, kde já potøebuji projít a na lidi, myšlení už dávno pominula, stejnì jako éra slova: „Cokoli èiníš, èiò moudøe a oèekávej 
kteøí šli naproti mnì zrovna tím úzkým „davových“ léèitelù, „apoštolù a evangelistù“ konec“ - nejsem si jistý, snad i tato slova 
prošlapaným chodníèkem, a také na ten sníh pøed naplnìnými sportovními halami, období pocházejí z Knihy knih. Tak se tedy snažím 
nekoneènì padající seshora a zrovna za mùj zázraèných diet a zaruèených receptù na v tìchto dnech snìhem zavátých  moudøe 
krk - tu jsem pozvedl oèi, rozhlédl jsem se uzdravení kohokoli z jakékoli nemoci a nevycházet z domu, pokud nemusím - a po-
kolem sebe a zašeptal: „To je nádhera“. A neduhu. Avšak ta nejlepší škola pozitivního kud musím, tak jdu s èasovým pøedstihem, 
v tu chvíli jsem si vzpomnìl na slova 148. myšlení - totiž víra v jediného Hospodina, 

Mě sto sně hem zaváté

(pokraèování na str. 6)



6 MOST 3/XVI

Biblický kviz
Najdi je, zaèínají na „M“!
Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem M. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

  1. Jméno muže, který se podle biblických zpráv dožil nejvyššího vìku. 
(l Moj 5,27)

2. Lazarova sestra, která je pøedstavena jako peèlivá a starostlivá hospody
nì. (Luk 10,38-42)

3. Pokrm Izraelitù na poušti. (2 Moj 16. kap.)

4. První knìz a král, o kterém se zmiòuje Bible. (l Moj 14,18)

5. Pøíèina smrti prvního samozvaného izraelského krále Abímeleka. 
(Soud 9,50-53)

6. Celník - výbìrèí daní, který se stal Ježíšovým uèedníkem. (Mat 9,9)

7. Žena, která se jako první setkala se vzkøíšeným Ježíšem. (Jan 20,11-18)

8. Nejvìtší prorok a Boží služebník v dìjinách Izraele. (5 Moj 34,10-12)

9. Pohøební místo k uložení Sáry, které Abraham koupil od Chetejce Efróna. 
(1 Moj 23,17)

10. Služebník nejvyššího knìze, jemuž Petr useknul ucho. (Jan 18,10)

11. Adoptoval svou sestøenici a odhalil chystaný atentát na krále. 
(Est 2,5.21 -23)

12. Muž, který losem získal Jidášovo místo mezi uèedníky. (Sk 1,21 -26)

13. První slovo tajemného nápisu na stìnì Belšazarova paláce v Babylónì. 
(Dan 5,25-28)

14. Jeden z Danielových pøátel v Babylónì, který také prošel ohnivou pecí. 
(Dan 1,6-7; 3. kap.)

15. Místo, kde mìl Abraham obìtovat svého syna Izáka. (1 Moj 22,2)

16. Ostrov, na kterém se po ztroskotání lodi zachránil apoštol Pavel. 
(Sk 28,1)

17. Davidova manželka (dcera Saule), která Davidovi pomohla zachránit 
život. (l Sam 19,11-16)

18. Živoèich, který je v knize Pøísloví pøíkladem pilnosti. (Pø 6,6)

19. Lotùv syn, který se stal praotcem národa s vlastním kultem a organizací. 
(l Moj 19,37)

20. Syn zámožné jeruzalémské vdovy, který provázel Pavla na misijních 
cestách. (Sk 12,12.25; 15,37)

MISIJNÍ KOLÁČ E 
2009

Letos se již po deváté uskuteèní v naší 
farnosti peèení misijních koláèù, které 
je spojeno s dobrovolnou sbírkou. 
Stejnì jako v letech minulých se budou 
rozdávat po všech mších svatých koláèe 
a jiné dobroty za dobrovolný finanèní 
pøíspìvek. Za takto získané peníze 
budeme moci opìt zaplatit školné a jiné 
dùležité potøeby našim pìti adopto-
vaným dìtem v Ugandì a na Ukrajinì. 
Akce se uskuteèní opìt na 4. nedìli 
postní, tj. 22. bøezna 2009. Pøedem 
dìkujeme všem, kteøí nám pomohou a� 
už s peèením, rozdáváním nebo tìm, 
kdo sami nìco upeèou a donesou na 
faru v sobotu dne 21.bøezna v dobì od 
18.00 do 19.00 hod nebo v nedìli 
22.bøezna v dopoledních hodinách.
Jakékoliv dotazy k pøipravované akci 
vám rády zodpoví: 
Pavla Golasowská, tel. 604 223 971
Michaela Wawreczková, 
tel. 723 027 833

U pøíležitosti 4. výroèí úmrtí Svatého Otce Jana Pavla II. ( + 2.4.2005)
uvede kino Kosmos v Tøinci v sobotu 28.3.2009 v 15.30 hodin
jeden z nejlepších filmù o velikém papeži  *ŒWIADECTWO*.
Je to pou� životem a dílem velikého papeže od jeho dìtských let až po jeho smrt. 
Tuto pou� provází nejbližší a nejlepší svìdek tohoto života a díla - kardinál 
Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup, který stál ètyøicet let u jeho boku jako 
jeho osobní sekretáø. Srdeènì jsou zváni všichni, kdo si velikého papeže váží a 
s úctou na nìj vzpomínají.

*  *  *

protože vím, že veškerý pohyb po našich 
komunikacích je pomalejší, problematiètìjší. 
Nechodím pod støechami domù, ze kterých 
visí velké rampouchy a snìhové pøevisy,  
nevbíhám tìsnì pøed projíždìjící auta. 
A oèekávám konec - konec zimy a pøíchod 
jara, které odvane souèasné „zimní problé-
my“, ale pøijde s problémy novými, ale 
rovnìž se svými radostmi tak, jak tomu bylo 
kdysi a bude jistì i v budoucnu. 

Sníh samozøejmì padal a padal i na náš 
kostel a komunikace kolem nìho. Hodnì 
snìhu odhrnula tìžká technika, ale díky 
obìtavým lidem - Stanislavovi Klaisovi, Ada-
movi Wac³awkovi a dalším, také díky i 
nìkterým chlapcùm, sloužícím u oltáøe  - 
byly stále zameteny schody do kostela i na 
faru, dále byly zprùchodnìny i menší chod-
níèky - od kostela k faøe, k Domeèku, 
k záchodùm, byl zprùchodnìn vjezd do 
farního dvora i samotný farní dvùr. Na co už 
nestaèila snìhová fréza, musely zvládnout 
lopaty, metly, radlice… Dìkujeme všem! 
A pokud nebyla umetena právì ta vaše 
cestièka a museli jste i sem tam nìco obejít, 
nezlobte se. V jedné èeské klasické pohádce 
zaznívají krásná slova: „Do pekla vede cesta 
pøímo, ale do ráje? …“ Tak tedy i tyto zimní 
zacházky berte jako klikatou cestièku do 
chrámu, který je pøece pøedobrazem nebes-
kého království!

                Stanis³aw Janczyk

Mě sto sně hem zaváté
(pokraèování ze str. 5)

Farní tábor 2009

„S tebou mì baví svìt“

Kdy: od 19. do 26. èervence
Kde: „Orlí hnízdo“ ve Pstruží 

u Kunèic pod Ondøejníkem
Kdo: dìti naší farnosti od 7 do 15 let
Cena: 1189 Kè; je možno požádat o množstevní slevu

Bližší informace získáte a pøihlásit se mùžete u kaplana nebo katechetky 
Barbary Bockové. 
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1. Vznik a rozvoj Slezsko, Polsko, Uhersko a zemì je Èeská maltézská pomoc, která je dnes 
Suverénní vojenský a špitální øád sv. rakouské. organizována jako celostátní organizace. 
Jana Jeruzalémského z Rhodu a malty S Èeskou maltézskou pomocí se mùže-
(SMOM) je nejstarším rytíøským øádem 2. Organizaèní struktura me setkat i v našem mìstì bìhem 
celého køes�anstva. Jeho poèátky sahají V èele øádu stojí velmistr, který svùj úøad každoroèních festivalù „Noc plná hvìzd“. 
do první poloviny 11. století, kdy snad v vykonává doživotnì. Jako pøedstavený Více informací naleznete na www.maltez-
roce 1048 vzniklo v Jeruzalémì špitální øeholní øádu je podøízen pøímo papeži, je skapomoc.cz. 
bratrstvo, peèující o nemocné køes�any. však zároveò suverénem Svrchovanému 
Zakladatel øádu blahoslavený fra Gerard øádu a požívá všech výsad hlavy státu. 5. Øádový odìv
(zemøel r. 1120) shromáždil k dílu milosr- Po boku velmistra stojí øádové pøedsta- Øádoví knìží oblékají èernou kleriku 
denství znaèné množství šlechticù, kteøí venstvo. Organizaèní strukturu øádu tvoøí s malým bílým maltézským køížem vlevo 
svùj majetek pøedávali novì vznikajícímu velkopøevorství jako nejstarší územní na hrudi, pøípadnì mozetu (krátký pláštík 
øádu. Péèe  o nemocné, trpící a opuštìné útvary, mladší podpøevorství a posléze pøes ramena) s velkým maltézský køížem 
byla postupnì doplòovaná povinností asociace. Èeské podpøevorství má jako na levé stranì. Èerná kukula (dlouhý 
ozbrojené ochrany špitálù a poutníkù na jediné zvláštnost, že zde zùstal zachován øasnatý odìv s dlouhými širokými ru-
cestì do Svaté zemì. Status církevního knìžský konvent s autonomními právy kávy) s bílým maltézským køížem na 
øádu získalo rytíøské bratrstvo r.1153, kdy v rámci velkopøevorství. Je veden prsou doplnìná dekorací je pro rytíøe. 
pøijali øeholi sv. Augustina. Právo meèe pøevorem, který má právo pontifikálií Kromì kukuly mohou rytíøi používat i 
jim bylo pøiznáno již v roce 1137 za úèast s tím, že zároveò vykonává funkci opata øádové uniformy, jejíž provedení odpoví-
na váleèných operacích k obranì køes- všech kostelù Èeského velkopøevorství. dá øádové hodnosti.
�anství. Bìhem krátké doby øád vybudo-
val vlastní hrady, vytvoøil poèetné jezdec- 3. Charakteristika 6. Èlenství v øádu
ké oddíly a ve spolupráci s ostatními Suverénní øád maltézských rytíøù je Suverénní øád maltézským rytíøù je orga-
køes�anskými rytíøskými øády zøídil první øeholním øádem, zároveò však požívá nizací pøísnì výbìrovou a jeho èlenové 
a tehdy jedinou západní stálou armádou. plné státní suverenity ve smyslu meziná- jsou nositeli rytíøského nebo duchovního 
Øád pak rychle pronikl i do Evropy, kde rodního práva. Øád uznává jako svého stupnì. O jejich pøijetí rozhoduje svrcho-
budoval sí� útulkù a øádových komend patrona sv. Jana Køtitele. Nese však vaná rada øádu v Øímì. Øád rozlišuje tøi 
(správnì-hospodáøská jednotka, pùvod- název sv. Jana Jeruzalémského podle tøídy svých èlenù, kterým pøisuzuje 
nì u rytíøských øádù). pùvodní kaple maltézského hospice rozdílná práva a povinnosti. Profesní 
Pøíchod maltézských rytíøù do Èech je zasvìcené sv. Janu Eleymonovi neboli rytíøi a profesní kaplani skládají po 
spojován se jménem krále Vladislava, almužníku. „z Rhodu a Malty“ proto, že absolvování roèního noviciátu slib 
který se osobnì zúèastnil druhé køížové zde øád pùsobil (na Rhodu v letech 1309- èistoty, poslušnosti a chudoby. Jsou to 
výpravy. Záhy po jeho návratu vzniká 1523 a na Maltì v letech 1530-1798). ve smyslu církevního práva øeholní 
v Praze na Malé Stranì první a nejstarší Spiritualita øádu je zamìøena pøedevším osoby, kterým jsou vyhrazeny nejvyšší 
komenda øádu v Èechách a na Moravì. na pomoc nemocným a tìlesnì postiže- øádové funkce. Druhou tøídu tvoøí obe-
Øádoví knìží zde vybudovali nejprve ným. Tato vychází z øádové øehole: dienèní rytíøi, kteøí se zavazují slibem 
útulek a pozdìji v tìchto místech založili „Služte ubohým a nemocným jako slu- poslušnosti øádu, ke vzornému køes�an-
a vedli školu. V letech 1158-1169 je žebníci svého Pána.“ V intencích svého skému zpùsobu života a èinnosti v øá-
v Praze vybudován opevnìný øádový poslání se øád zamìøuje na organizaci a dovém díle. Mohou být ženatí a vykoná-
chrám Matky Boží, který byl situován provoz zdravotnických a sociálních zaøí- vat svìtské povolání. Pokud profesní 
jako pøedsunutá obranná bašta pøed zení (nemocnice, kliniky, lékárny, staro- rytíøi chtìjí, mohou obedienèní rytíøi 
hradbami mìsta na levém bøehu Vltavy bince). Øád má i nìkolik center pro pøevzít i urèité øádové funkce. Tøetí tøída 
u Juditina mostu. Stal se spoleènì s výzkum v oblasti rakoviny, hematologie a zahrnuje všechny ostatní èleny. Patøí 
útulkem, školou a klášterem jádrem plastické chirurgie, dále centra pro léèbu k nim rytíøi, dámy a knìží – èestní rytíøi, 
pozdìjší jurisdikce maltézského øádu na lepry a také svìtoznámé centrum pro graciální rytíøi, magistrální rytíøi a donáti 
Malé Stranì. Roku 1172 zøizují johanité sociální rehabilitaci malomocných a èestní konventuální kaplani a magistrál-
další školu na svém panství v Manìtínì, v Argentinì. ní kaplani.
kde zbudovali významnou opevnìnou 
komendu. Postupnì získávají èetné 4. Èinnost v ÈR po roce 1989 7. Kontaktní adresa
majetky po celých Èechách, mezí nimi Od roku 1990 opìt plnì funguje celá 
hrad Strakonice, který se stal po urèitou organizaèní struktura Èeského velkopøe- Èeské velkopøevorství Øádu maltézských 
dobu i sídlem velkopøevora a konventu. vorství. Øád obnovil svoji charitativní rytíøù
Proslulé komendy zakládají johanité u sv. èinnost zejména zprostøedkováním do- Lázeòská 4
Jana v Brnì a v Královicích. Další dvì vozu zahranièních lékù, zdravotnických 118 00 Praha 1 – Malá Strana
vznikají v Opavì a ve Vratislavi. Tím byl zaøízení, sanitních vozù apod. Má své 

(Øeholní život v èeských zemích, položen základ Èeského velkopøevorství, lékárny a podílí se na rùzných zdravot-
Karmelitánské nakladatelství, 1997)které zahrnovalo Èechy, Moravu, ních organizacích. Významným prvkem 

Vážení ètenáøi MOSTu, 

V tomto èísle zahajujeme cyklus krátkých setkání s katolickými øády, které pùsobí v Èeské republice. Smyslem tohoto seriálu je 
pøiblížit vám jejich historii a souèasnost, podat profil jejich èinnosti a další základní informace, které mají za cíl tak trochu zvýšit 
vzdìlanostní úroveò o naší církvi a jejich øádech. Vìøím, že se nám to snad trochu podaøí. 

                       Redakce. 

Suverénní øády

RYTÍØSKÝ A ŠPITÁLNÍ ØÁD SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO Z RHODU A MALTY-MALTÉZŠTÍ RYTÍØI



1. nedìle postní (1.3.)
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 (8.3.)
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.

3. nedìle postní (15.3.)
1. ètení: Ex 20,1-17; 2. ètení: 1 Kor 1,22-25; 
Evangelium: Jan 2,13-25
Žalm: odp. Pane, ty máš slova vìèného života.
Ref. S³owa Twe, Panie, daj¹ ¿ycie wieczne.

4. nedìle postní (22.3.)
1. ètení: 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. ètení: Ef 
2,4-10; Evangelium: Jan 3,14-21
Žalm: odp. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboï nás!
Ref. Koœciele œwiêty, nie zapomnê ciebie.

5. nedìle postní (29.3.)
1. ètení: Jer 31,31-34; 2. ètení: Žid 5,7-9; 
Evangelium: Jan 12,20-33
Žalm: odp. Stvoø mi èisté srce, Bože!
Ref. Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie serce 
czyste.

Kvìtná nedìle (5.4.)
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?

Poøad bohoslužeb v bøeznu

most

§ §Každý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. celého školního roku se modlíme za dìti, 

mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele §Pondìlí 8.12.2008 - Slavnost Panny Marie, 
a vychovatele pøi veèerní adoraci Nejsvì-poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
tìjší Svatosti Oltáøní od 16.00 hodin (mimo 

§Nedìle 14.12.2008 - 3. nedìle adventní; dobu postní).
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. §Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì 

§Nedìle 21.12.2008 - 4. nedìle adventní; je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit 

§ ke svátosti smíøení.  Sobota 27.12.2008, svátek sv. Jana, apoš-
§tola a evangelisty, mše svaté 6.35 polsky Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 

a 7.20 èesky; odpoledne od 15.00 každou sobotu v 15.30. Pøede mší sv. 
probìhne setkání farnosti v mìstském pøíležitost ke svátosti smíøení.
kinì KOSMOS.

§Pátek 2.1.2009 první pátek v mìsíci.

§Nedìle 4.1.2009 - 2. nedìle po Narození 
Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§V dobì adventní jsou každé pondìlí (6.35), 
støedu (17.00) a sobotu (17.00) slouženy 
rorátní mše svaté.

§Každou nedìli  pùl hodiny pøed veèerní mší 
svatou  je adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a svátostné požehnání. 

§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 od 16.00 a první pátek po 
ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svá-
tosti Oltáøní. 

§Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosrdenství.

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
Božskému Srdci Ježíšovu. 

Nedìle 7.12.2008 - 2. nedìle adventní; 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v bøezna

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 5. dubna 2009. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 25.3.2009.

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – bøezen 2009

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 mne silou ke 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 
na tento mìsíc:
1. Všeobecný úmysl: 1. (Dùstojnost žen)
Aby úloha žen byla více uznávána 
a respektována v každé zemi svìta.
2. Misijní úmysl: (Za jednotu církve v Èínì)
Aby se biskupové, knìží, zasvìcené osoby 
a laici vìrní katolické církvi v Èínské lidové 
republice odhodlali stát se znamením 
a nástrojem jednoty spoleèenství a míru 
v duchu poselství, které jim zaslal papež 
Benedikt XVI.
3. Národní úmysl: (Obrácení a nenarozené 
dìti)
Aby pravdivá snaha o obrácení nás vedla 
také k úctì a ochranì poèatého života.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za nás!
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Pøíležitost k velikonoèní sv. 
zpovìdi bude v sobotu pøed Kvìtnou 
nedìlí 
4. dubna 2009 za úèasti cizích 
zpovìdníkù v obvyklých hodinách: 
9.00 – 12.00 
a odpoledne 14.30 – 18.00. Pamatujte 
taky na vaše nemocné a umožnìte jim 
návštìvu knìze a pøijetí sv. svátostí 
pøed velikonoèními svátky.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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