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Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou horu a uèedníci ho následovali. Když byl na místì, øekl 

jim: „Modlete se, abyste nepøišli do pokušení." Sám pak se od nich vzdálil, asi co by kamenem dohodil, klekl a modlil 

se: „Otèe, chceš-li, odejmi ode mì tento kalich, avšak ne má vùle a� se stane, ale tvá."

Luk  22,39 - 42 

Ježíš v Getsemanské zahradì



Koncem ledna už podruhé jsme se s naší opravdu chceme. Kdo chtìl, mohl jít ten den i 1) Každé ètvrtletí se na celém svìtì modlíme 
skupinkou maminek rozhodly, že opìt tøeba ke svátosti smíøení. Jinak jsme si mohly 3 dny za duchovní spojení a jednotné úmysly 
zorganizujeme tzv. modlitební triduum. Na- bìhem dne opakovat napøíklad modlitbu „Otèe (tedy ne za svoje dìti, ale za sebe a za ty, za 
poprvé jsme si to vyzkoušely v záøí, a protože náš“. Také já jsem se snažila si celý den které se možná nikdo nemodlí).
se nám to docela líbilo, rozhodly jsme se, že pøipomínat, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, 2) Je zde podobnost s velikonoèním triduem 
v tom budeme pokraèovat. než co my máme odpustit druhým. Na završení – pozvání z nebes pøipomenout si každého 

celého tohoto dne, jsem se opìt sešla I když jsem ho pùvodnì nemìla organizovat, ètvrt roku velikonoèní tajemství a prožít tento 
s ostatními maminkami, abychom se tentokrát tak to na mì díky nemoci pùvodnì organizující èas s Matkou Marií. Pán Ježíš nás zve, 
v kostele opìt po úryvku z Písma svatého maminky jaksi padlo. Nikdo na mì neukázal, abychom žily život jeho Matky. Své utrpení 
pomodlily „Korunku k Božímu milosrdenství“. ale tak nìjak jsem si to vzala pod svá køídla. pøipojujeme k Ježíšovu utrpení na køížové 
Pøi modlitbì mì ale napadla myšlenka, která S maminkami, které se chtìly a mohly cestì, a to tak má v tu chvíli zcela jinou hod-
dle slov i jiné maminky, netrápila jenom mì: zúèastnit, jsme si domluvily, kdy a kde se notu, než když se trápíme samy. Uèíme se od 
„Pane Bože, prosím o milost odpuštìní také pro budeme scházet, a co se budeme modlit. Na ní Bohu dùvìøovat v každé situaci, uèíme se od 
mì, vždy� kolikrát jsem svým dìtem ublížila stránkách Modliteb Matek jsem si pøeèetla nìco ní odpouštìt tam, kde se nám vùbec odpustit 
právì já… Tøeba tím, že jsem na nì zvýšila bližšího o triduu, ve zpravodaji jsem objevila nechce, a nakonec za všechno Boha velebit. 
hlas, že jsem jim nevìnovala tolik pozornosti, doporuèené texty na dané dny, a pak už jen Panna Maria má být naší uèitelkou.
kolik by si zasloužily, že jsem chtìla, aby už staèilo pøijít na nìjaký symbol, který by nás mìl 3) Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa 
daly pokoj, že jsem …“ provázet celým triduem. Krásným symbolem otevøená a Pán Ježíš k nám pøichází s košem 

pro tyto dny by byla Bible, ale kde sehnat V nedìli byl den radosti a chval. Mìli jsme plným drahokamù - uzdravením, osvobozením, 
takovou, která by se vlezla do dlanì? (I tohle by dìkovat a chválit Pána za všechno, co uèinil odpuštìním, smíøením, radostí, pokojem a lás-
totiž symbol daného tridua mìl splòovat.) v našich životech. Mìla to pocítit celá naše kou… Staèí, abychom pøišly k nìmu a nabraly 
Nakonec jsem si pomohla katechetickou rodina a pøátelé. Proto jsem i já nachystala si z nich. Pøipravil je pro nás, jsme zvány. 
pomùckou pro prvòáèky a malý sešitek, který je slavnostnìjší obìd, a protože jsem pøipravova- Zároveò nás ujiš�uje o síle duchovního spojení, 
symbolickou „malou Biblí“, kterou si mohou la zákusek na závìreèné agapé pro ostatní díky kterému i ty matky – èlenky MM, které se 
maminky i se svými ratolestmi pozdìji dotvoøit, maminky, udìlala jsem i pro svou rodinu. Vždy� pro své povinnosti, chorobu nebo jinou 
byl na svìtì. Taky jsem maminkám pøipomnìla, i ona mìla pocítit, že se dnes máme radovat. pøekážku nemohou úèastnit modliteb osobnì, 
jak mají následující dny prožít, protože triduum A taky prosit Pannu Marii, aby nám pomohla, mají podíl na všech tìchto milostech.
MM by mìly být tøi dny a ne jenom tøi hodiny. aby její radost byla i naší radostí a aby se Takže možná se k nám pøíštì pøidají i jiné 
Ono totiž nestaèí po dobu tridua pøijít do dotýkala všech našich drahých. No, rodinky se maminky. Ani se nemusí úèastnit všech tøí dní. 
kostela, nestaèí se tam pomodlit nebo jen dotkla aspoò tak, že jsme si po obìdì v klidu Staèí pøijít tøeba jenom jeden den. Kterýkoli. 
poslouchat, tím to nekonèí. Tak to není. To vše sedli k pohádce a dali si zákusek – až se obli- A bude nás víc… Dá-li Bùh…
je pouhým vyvrcholením celodenní „modlitby“. zovali, než musel manžel do práce.  Veèerní 

mše svatá, kterou jsem obìtovala nejen za Tak jsme i my byly v pátek pozvány èinit (V textu byly použity i texty hnutí Solace 
maminky (a jejich rodiny), které se tohoto tridua pokání za naše høíchy, abychom už od rána z www.modlitbymatek.cz a z jejich Zpravodaje.)
nemohly úèastnit a následná modlitba ra-v duchu stály s Pannou Marií pod køížem pøi 

Katka Cubrovádostného rùžence k Pannì Marii, mì opravdu plnìní všech našich každodenních povinností. 
naplnily pocitem spojení s ostatními maminka-Po celý den si staèilo opakovat modlitbu: „Pane 
mi, které taktéž dnes konèily svou tøídenní Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade 
modlitební obì�. mnou høíšnou.“ Pro mì snad nejdùležitìjší 

souèástí toho dne byl pùst o chlebì a vodì. No a cože je to to agapé? To je vlastnì to 
(Ten byl urèen samozøejmì jen pro ty z nás, nejmilejší z celého tridua, protože jsme se po 
které se postit mohly.) Tak jak to je pøedepsané, spoleèné modlitbì všechny maminky sesedly 
i já jsem se snažila ten den Bohu pøedložit na faøe k jednomu stolu a každá nachystala to, 
všechno, co jsem prožívala, své povinnosti, co pøinesla, a „spoleènì jsme jedly“, což je ono 
námahu jako obì� za své høíchy, tedy za to, co „agapé“. U toho se samozøejmì vyprávìlo 
jsem já sama udìlala špatnì. Pak už jsem a blíže se poznávalo, sdìlovalo dojmy a po-
spìchala na mši svatou, mimochodem ten den dobnì. Zapla� Pán Bùh za všechny tøi mamin-
zrovna obìtovanou za spoleèenství modlících ky, které to se mnou absolvovaly – Soòu, 
se matek. Na faøe se nás poté sešla malá Helenku a paní Martu (vlastnì už i babièku). 
skupinka maminek. Po pøeètení doporuèeného Samozøejmì chci podìkovat i za vstøícnost 
textu z Písma svatého jsme se pomodlily P. Františkovi a P. Adrianovi, protože jsme se 
køížovou cestu, která je k dispozici na s nimi na prostorech pro scházení k modlitbì 
stránkách MM. Pak bychom mìly odcházet nedomlouvaly nìjak dopøedu a díky Bohu jsme 
v tichosti do svých domovù a v duchu dìkovat se mìly vždy kde modlit, vždy jsme mìly dveøe 
za Boží milosrdenství. Musím pøiznat, že my otevøené, takže díky a slibujeme, že pøíštì už 
jsme byly rozváženy a ne v úplné tichosti, po se polepšíme a pøedem se domluvíme. J
všechny tøi dny maminkou Soòou, za což jí A proè by se mìly modlící se maminky 
patøí velké Pán Bùh zapla�. scházet ještì k nìjakému tøídennímu modlení, 

V sobotu jsme pak mìly prosit o milost když se scházejí každý týden nebo jako my 
odpuštìní pro ty, kteøí ublížili našim dìtem. každých 14 dní?  Dùvodù je nìkolik a nejsou 
Mìly bychom prosit za jejich obrácení. Kdo z našich hlav, ale od „vyšších“ koordinátorek 
chtìl, mohl udìlat místo nich skutek pokání, a pøesné datum urèuje zakladatelka komunity 
aby Pán vidìl, že to myslíme vážnì a že to Solace:

Dýchej!
Jsem š�astný jako vùl,
jenž zahøíval Mesiáše,
jsem š�astný, 
že to dítì je naše!

Jsem š�astný jako vùl,
že mùžu dýchat pro Pána,
jsem š�astný, 
že ta milost mi byla dopøána.

I když spílají mi do volù,
já se vzpírat nemohu 
jejich pøirovnání,
vždy� š�astnìjšího není k mání 
než ten, kdo dýchá pro Spasitele,
tak do volù spílejte mi klidnì vøele.

Vždy� on byl tam, kde zrodila se 
spása,
on byl tam, kde Marií krása 
dávala sílu svatému Josefu 
pøijmou Boha za syna,
pøestože mìl srdce otèima.

On dýchal tam, 
kde my zavírali jsme dveøe 
Lásce v požehnaném stavu,
on dechem hladil pomazanou hlavu.

Tak s ním i já dýchám na to Malièké,
jež své bytí kratièké
dalo zcela za naši spásu…
Tak dýchej se mnou pro tu køehkou 
krásu!

AVE

Vìnováno všem obìtavým, kteøí 
nešetøí dechem.

Rudinec Stanislav
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Výzva k př ihláš kám do seminář e 

„Léto s bohoslovcem”: Jan Gajdušek 

Farní festyn 2012: parádièka.

Milí farníci, milá mládež i

Dopis Jež íš kovi

*  *  *

V letošním roce probìhne již 13. roèník naší 
tradièní akce Misijní koláè. Tak jak v letech 
minulých i letos se budou v nedìli 17. bøezna 
rozdávat koláèe a jiné sladkosti po všech mších 
svatých pøed kostelem za dobrovolný dar. 
Získané finanèní prostøedky budou použity opìt 
na zaplacení školného pro našich pìt dìtí, 
které má naše farnost adoptované v rámci 
projektu Adopce na dálku. Pøedem dìkujeme 
všem, kdo se jakýmkoliv zpùsobem zapojí do 
akce tím, že nás buï finanènì podpoøí, sami 
napeèou nebo pomohou s rozdáváním. Ti, kdo 
chtìjí napéct nìco doma, mohou své výrobky 
donést na faru v sobotu dne 16.3. nebo v nedìli 
dne 17.3. v dopoledních hodinách. Taktéž 
uvítáme ochotné dobrovolníky, kteøí nám 
v nedìli bìhem dopoledne po mších svatých 
pomohou s rozdáváním. S dotazy k pøipravova-
né akci se mùžete obracet na Pavlu 
Golasowskou, tel: 604 223 971. 

Misijní koláè

ADOPCE  NA DÁLKU – Z MODLITEBNÍHO SPOLEÈENSTVÍ MATEK   

*  *  *

Tř íkrálová
 sbírka 

2013

Naše zimní modlitební triduum

*  *  *



Pøišlo nám opìt postní období, které je obrátil na Svatého Otce na konci mše svaté nìco o novém papeži, jehož jméno nahradí i 
pøípravou na velikonoèní svátky. Stalo se právì na Popeleèní støedu. Dìkoval mu za v mešním kánonu jméno Benedikta XVI. 
tradicí, že k tomuto období vydává poselství osm let poctivé práce na Stolci Petrovì a za A kdo to bude? Nejsem mluvèím Ducha 
Petrùv nástupce. neúnavnou službu Kristovì církvi. Mluvil tam Svatého, který jistì nového papeže zná. Vím 

V letošním roce jsme ale od Svatého Otce o obrovském úsilí Svatého Otce o èistotu ale jedno: vím to, že pøijmu nového Svatého 
Benedikta XVI. pøijali poselství dvì. To první víry a návrat k základnímu kameni, kterým je Otce s úctou, dùvìrou a láskou. Na osobu 
mluví o postu a jeho obsahu. To druhé je Ježíš Kristus. To je vìc mimoøádné dùleži- i pontifikát Benedikta XVI. budu pamatovat 
poselstvím osobní pokory Svatého Otce. Pøi tosti zvláštì v dnešních èasech. Øekne-li v modlitbì i pøi mši svaté, aby jej Pán 
konzistoøi kardinálù v pondìlí 11. února le- nìco biskup èi knìz, ihned se ozvou otázky zahrnul svou láskou a dopøál mu být ještì 
tošního roku pøekvapil papež nejen pøítomné typu: odkud to ví, kdo mu to øekl, má to nìjak dlouho mezi námi. Svatý Otec øekl jasnì, že 
kardinály, ale i celý svìt. potvrzené, mùže to dokázat...? Na druhé odchází do ústraní, do nièeho nebude 

Ve své promluvì totiž oznámil, že stranì pøeète èlovìk nìco v novinách a tyto zasahovat - vlastnì ani nemùže, ale že bude 
vzhledem ke svému vìku a úbytku sil, které otázky ho ani nenapadne položit - bylo to církvi i svému nástupci dále sloužit svou 
jsou potøebné pøi službì na Petrovì stolci se pøece v novinách! A tak se stává, že bychom vytrvalou modlitbou. Vzpomínejme v modlit-
rozhodl, že ve ètvrtek 28. února ve 20 hodin chtìli, aby církev to èi ono už nehlásala, to èi bì i my, máme mu být vdìèni za mnoho.
ukonèí svou službu øímského biskupa a ono zrušila, nebo tam èi onde dala èlovìku P. František 
odejde do ústraní. Takovou zprávu neslyšela volnou ruku, a� se rozhodne sám. Jenomže 
církev ani svìt posledních šest století. papež tu není od toho, aby mìnil Boží  

Množí se úvahy, názory, nápady a taky pøikázání a uspoøádání církve podle chuti 
spekulace. To bývá vždycky. Papež mluví nìkterých lidí. Zkusme si pøedstavit pracov-
o tom, že po dlouhých modlitbách a zpy- níka, který chce v práci všecko mìnit, nebo 
tování vlastního svìdomí volí zcela svobod- neposlechne svého mistra. Mùže dostat 
nì a s jasným vìdomím tento krok. Ozývají okamžitou výpovìï. Kromì všeho velikého 
se srovnávání s jeho pøedchùdcem na a potøebného, co Benedikt XVI. bìhem 
Petrovì stolci, který i pøi tìžké nemoci se- svého pontifikátu vykonal, zùstává na 
trval ve službì až do konce. Tato srovnávání prvním místì jeho dílo Ježíš z Nazareta, 
jsou ale nesrovnatelná. Mluví se o tom, že i jehož tøi díly se ve svìtì ètou. Papež znovu 
Jan Pavel II. mìl pøipravený rezignaèní dopis pøedstavuje osobu Ježíše Krista jako Vykupi-
a bylo jen otázkou èasu, kdy mohl být na tele, v nìmž jediném je spása. Ve svých 
pokyn papeže zveøejnìn. Jan Pavel II. se nádherných promluvách zdùrazòuje prvenst-
stal papežem v dobách naprosto jiných, než ví ryzí a èisté víry nad statistikami a poèty 
Benedikt XVI. Janu Pavlovi II. pøi volbì na sympatikù, èi tìch, kdo se jen domnívají. 
Petrùv stolec bylo osmapadesát, zatímco Pøed èasem poskytl Lidovým novinám roz-
Benediktovi XVI. bylo o celých dvacet let hovor královéhradecký biskup Mons. Jan 
více. Pán dává tomuto svìtu skrze tyto dva Vokál. Dostal tam i otázku, zda nebyl 
muže vzácné pouèení: Skrze Jana Pavla II. Benedikt XVI. považován spíše za konzerva-
mluví o tom, že každý køíž je s pomocí tivce. Odpovìdìl struènì a jasnì: konzerva-
milosti Boží únosný. Skrze Benedikta XVI. tivní znamená schopný uchovat svìøené 
mluví o tom, že žádné Boží dílo nestojí na v pùvodní kvalitì. V tom smyslu musí být 
jedné konkrétní lidské osobì. Nemluvil bych papež konzervativní. Pán mu nesvìøil poklad 
nikdy o nìjakém útìku, ale o pokoøe a moud- Božího zjevení k tomu, aby si z nìj dìlal 
rosti, která by nám nemìla nikdy chybìt. Po nìjakou osobní hraèku a z církve zájmový 
svém zvolení mohl Benedikt XVI. klidnì kroužek. Nyní se mluví tedy o novém 
volbu odmítnout, nepøijmout ji, ale dal konkláve. Øímské normy mluví o tom, že 
vzácný pøíklad, že když tedy na nìj Pán konkláve musí být zahájeno mezi patnáctým 
v konkláve ukázal, že je ochoten dát zbytek a dvacátým dnem po uvolnìní Petrova 
svých sil do služby. Cítí-li, že jeho sil znaènì Stolce. Obecnì se poèítá s tím, že když 
ubylo, vkládá Petrovy klíèe do rukou Ježíše papež zemøe, pak pohøeb je asi týden po 
Krista, aby je dal tomu, na kterého v brzkém smrti a po pohøbu je devítidenní smutek, kdy 
konkláve ukáže. Kdo vidìl Svatého Otce na se dennì slouží mše svatá za zesnulého, 
Hromnice a pak pøi mši svaté na Popeleèní což dává dohromady patnáct až dvacet dnù. 
støedu, jistì si mohl dostateènì všimnout, že Nyní je situace podstatnì jiná: Stolec 
papež nejednal neuváženì ani pod nìjakým svatého Petra bude uvolnìn ne smrtí pa-
lidským tlakem. Církevní právo mluví o mož- peže, proto není tøeba èekat až dvacet dní. 
nosti ukonèení služby na Petrovì stolci, O tom ale rozhodnou kardinálové. Konkláve 
takže pøi veškerém pøekvapení mùžeme øíci, by mohlo být teoreticky zahájeno 1. bøezna. 
že se nestalo nìco neskuteèného. Zaujala Nemusíme ale spìchat, tady nehrají roli ani 
mnì slova státního sekretáøe Vatikánu naše výpoèty. Já se osobnì tìším, že už 
kardinála Tarsicia Bertoneho, se kterými se v pøíštím èísle MOSTu budu moci napsat 
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Poselství k postní dobì
Rok Eucharistie

Jako v minulých letech budou postní farní 
rekolekce u nás ve dnech 17.3. – 
21.03.2013. Zaèátek bude v nedìli pøi 
veèerní mši svaté. Od pondìlka do ètvrtka 
budou mše svaté: ráno v 6.35., v 9.00. 
Od 16.00 bude adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
a pøíležitost ke svátosti smíøení, v 17.00 
veèerní mše svatá. Dopoledne bude 
pøíležitost ke svaté zpovìdi bìhem mší 
svatých v 6.35. a v 9.00. Mše svatá v 9.00 
bude v tom jazyce, v jakém je ranní mše 
svatá. Rekolekce vede Mons. Adam Rucki, 
biskupský vikáø pro duchovní povolání 
biskupství ostravsko-opavského. 

Velikonoèní svatá zpovìï
Velikonoèní svatá zpovìï bude v sobotu 
22. bøezna 2013 dopoledne od 9.00 do 
12.00., odpoledne od 14.30. do 18.00. 
Využijte hlavnì dopoledního èasu, kdy je 
více knìží. 

Farní postní rekolekce 

Gratulace



Když ètete tyto øádky, je docela možné, že per, jenž završí 80 let vìku dne 03.03.2013, úøadù øímské kurie, napøíklad kongregací 
již „habemus papam“ aneb budeme již mít nejmladším naopak bude indický kardinál apod. Mezi tìmito 31 tzv. kuriálními kar-
nového Svatého Otce. V tom pøípadì tento Baselios Cleemis Thottunkal, narozen dinály sice pøevažují Italové, ale najdeme 
èlánek bude jen urèitým ohlédnutím za 15.06.1959 (tj. 53 let, kardinálem byl zde i dva kardinály pùvodem z Afriky: 67-letý 
nìèím, co probìhlo. Pokud ne a budeme jmenován loni v listopadu). kardinál Robert Sarah, pùvodem z Guineje, 
v „bìhu“ konkláve nebo budeme pøed jeho Z 117 úèastníkù konkláve je 61 kardinálù nyní pøedseda Papežské rady Cor unum, 
zaèátkem, pak další øádky by nám mohly z Evropy (z 18 státù), 33 kardinálù je nebo 64-letý kardinál Peter Turkson, 
leccos osvìtlit. Co je to vlastnì konkláve? z Ameriky, z toho 14 ze Severní Ameriky pùvodem z Ghany, pøedseda Papežské rady 
Konkláve (z lat. cum clave – uzamèen na a 19 z Latinské Ameriky (celkem z 14 Justitia et Pax. Jak je vidìt, 117-èlenný 
klíè) je shromáždìní kardinálù volící papeže, rùzných amerických zemí). Shodnì po 11 kardinálský sbor je pestrý… 
popøípadì místo konání tohoto shromáždì- kardinálech je z Afriky (z 8 státù) a z Asie Ráno, v den, kdy konkláve zaèíná, zaèíná 
ní. Aktuální pravidla konkláve shrnul a (ze 7 státù). Poslední kardinál je od proti- bohoslužbou v chrámu sv. Petra. Odpoledne 
upravil roku 1996 Jan Pavel II. Zúèastnit se nožcù, z Austrálie. Celkem tedy v konkláve se kardinálové v procesí odeberou do 
konkláve je povinností všech kardinálù, kteøí budeme mít kardinály ze 48 zemí svìta. Sixtinské kaple. Složí zde pøísahu mlèenli-
v den smrti nebo odstoupení papeže (tj. nyní Nejsilnìjší je samozøejmì tradiènì Itálie, vosti a poté ceremoniáø pøikazuje tzv. extra 
ke dni 28.02.2013) nepøekroèili vìk osmde- kterou zastupuje 28 kardinálù, z USA je omnes („všichni ven“). Ti, kteøí se volby 
sáti let (hranici stanovil papež Pavel VI. 11 kardinálù a z Nìmecka 6. Z „našeho neúèastní, musí kapli opustit, dveøe jsou 
v roce 1970), maximální poèet volièù je však regionu“ budeme zastoupeni pomìrnì uzavøeny a volba zaèíná. Kardinálové 
120. Sejít se musí 15 – 20 dnù po papežovì skromnì: 4 kardinálové budou z Polska hlasují, jedí a spí v uzavøeném prostoru až 
smrti èi odstoupení. Teoreticky mùže být (kardinál Kazimierz Nycz z Warszawy, do doby, kdy je zvolen nový papež. 
papežem zvolen jakýkoli katolický knìz, Stanis³aw Dziwisz z Krakowa a 2 polští Ubytování jsou po jednom v pìtipatrovém 
tradiènì je však úøad svìøován kardinálovi. kardinálové dlouhodobì pùsobící v Øímì: Domu sv. Marty, který se nachází hned 
Hlasování probíhá v Sixtinské kapli a dohlíží Zenon Grocholewski a Stanis³aw Ry³ko). vedle svatopetrské baziliky a po jejím projití 
na nì kardinál – komorník, tzv. camerlengo. Z naší vlasti se zúèastní kardinál Dominik kardinálové vcházejí pøímo do Sixtinské 
Camerlengo je jedním z nejvyšších hodnos- Duka, ze sousedního Rakouska to bude kaple. Stavební uzpùsobení, prùchody, 
táøù papežské kurie. V dobì papežské kardinál Christoph Schönborn, 68-letý rodák zajiš�ují oddìlení kardinálù od okolního 
sedisvakance (tj. období, kdy není obsazen z èeského Skalska na Litomìøicku. Slováci svìta. Jakýkoli kontakt s vnìjším svìtem je 
úøad papeže) se camerlengo stává hlavou nyní nemají žádného kardinála, který by se zakázán s výjimkou naléhavé lékaøské 
øímskokatolické církve i státu Vatikán. Sou- mohl zúèastnit konkláve. Z evropských zemí pomoci. Jsou odstranìny všechny televizní 
èasným camerlengem (od roku 2007) je jsou bez svého úèastníka konkláve kromì a rozhlasové pøijímaèe; dovnitø se nesmí 
italský kardinál Tarcisio Bertone (78 let), katolického Slovenska a katolické Malty a dostat žádné noviny nebo èasopisy, zakáza-
který je souèasnì také státním sekretáøem. Lucemburska pak už jen historicky nekato- né jsou také mobilní telefony. Konkláve se 
Je také zodpovìdný za pøípravu a prùbìh lické zemì jako Dánsko, Švédsko, Finsko, zúèastòuje i pomocný personál, zajiš�ující 
nadcházejícího konkláve. V dobì sedisva- Norsko, Island (luteránské státy), Lotyšsko, úklid, stravování i pøípadnou lékaøskou péèi. 
kance pøebírá vedení církve, ostatní èlenové Estonsko (luteránsko-ateistické zemì), Tito lidé také skládají pøísahu mlèenlivosti, 
papežské kurie okamžikem rezignace, tj. ke anglikánská Anglie (Skotsko i Irsko má avšak kardinálové ani s nimi nesmìjí 
dni 28. února 2013 v 20.00 hodin pozbyli svého preláta), Bìlorusko, Bulharsko, Ru- hovoøit. Kdysi po staletí bìhem volby 
své funkce. munsko, Srbsko, Makedonie, Èerná Hora, pøebývali kardinálové pùvodnì v prostých 

Jaké je souèasné složení kardinálského Albánie a Kypr (v tìchto zemích dominuje celách v Apoštolském paláci, ale ubytování 
sboru? Tento sbor nyní èítá 209 kardinálù, zejména pravoslavná církev).   u poslední konkláve 2005 už probíhalo 
ale jen 117 z nich bylo ke dni 28.02.2013 A nakonec ještì tøetí a jiný pohled na v pøíjemnìjších podmínkách. Odpoledne 
mladších 80 let a mohou být úèastníky úèastníky konkláve: ze 117 kardinálù je 19 prvního dne hlasují kardinálové zpravidla jen 
konkláve, tj. mohou volit a moho být voleni z nich èlenem nìjakého z 12 rùzných øádù jednou. Od druhého dne mají vždy dvì 
za hlavu katolické církve. (vèetnì „našeho“ dominikána Dominika hlasovací kola ráno a dvì odpoledne. 

Ze 117 úèastníkù konkláve bylo 50 z nich Duky). Ze 117 èlenù konkláve mírná vìtšina Hlasovací lístek je obdélný a v jeho horní 
jmenováno za èlena kardinálského sboru – 63 kardinálù – pùsobí v rùzných místních polovinì jsou vytištìna slova „Eligo in 
papežem Janem Pavlem II. a 67 úèastníkù provinciích a místních církvích po celém Summum Pontificem“ („Volím za papeže“). 
posledním papežem Benediktem XVI. svìtì, napø. náš pražský arcibiskup a èeský Dole je prostor pro jméno vybrané osoby. 
Služebnì nejstarším kardinálem tohoto primas Dominik Duka. Celkem 23 kardinálù Kardinálové musí jméno kandidáta napsat 
konkláve bude 79-letý Belgièan Godfried jsou tzv. emeritní kardinálové, nebo� z dù- pozmìnìným písmem, aby je nebylo možno 
Danneels, jenž byl jmenován kardinálem vodu dosažení 75 let se vzdali svého úøadu identifikovat, a list pøeložit. Potom každý 
Janem Pavlem II. v roce 1983. Služebnì a již nepùsobí aktivnì v pastoraci, ale ještì kardinál zvedne viditelnì lístek a odnese ho 
nejmladších je šestice kardinálù, jež vzešla nepøesáhli vìk 80 let a proto mohou být k oltáøi, kde je urna pøikrytá talíøem. Položí 
z poslední konzistoøe Benedikta XVI. dne ještì úèastníky nadcházejícího konkláve. svùj hlasovací lístek na talíø a pøeklopí ho do 
24.11.2012. Vìkem nejstarším úèastníkem Zbývajících 31 kardinálù pùsobí v Øímì, ve urny. Tento na první pohled zbyteènì složitý 
tohoto konkláve bude Nìmec Walter Kas- Vatikánu, stojí zejména v èele rùzných zpùsob byl zaveden proto, aby bylo zøetelnì 
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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…

Výlet dìtské scholy za P. Romanem Macurou 

(Ne)podaøené 
výroky žákù 

?

HUMOR

MOST 231/XX

Rycerstwo Niepokalanej –  Ś wię ty Maksymilian Maria Kolbe

*  *  *

*  *  *

Køes�anství nejpoèetnìjší 
náboženství na svìtì 

Habemus papam ! (?) 

Zprávy zlé i dobré…

Velké vodní øádìní

Př íprava dě tí 
k 1. svatému př ijímání

P. Petr Prokop Siostrzonek, př evor bř evnoského kláš tera
Jak se mají, co dě lají: 

vidìt, že kardinál vložil do urny jen jeden 
lístek. Po odevzdání všech hlasù se lístky 
zamíchají, spoèítají a rozloží. Když jsou 
všechny lístky seèteny, zvolá jeden ze 
sèitatelù jména tìch kardinálù, kteøí získali 
hlasy. Jehlicí se propíchne každý lístek tam, 
kde je vytištìno slovo Eligo - a navléknou se 
všechny na ni�. Po pøekontrolování jsou 
hlasovací lístky spáleny. Od 20. století jsou 
souèty hlasù všech volebních kol zapisová-
ny. Listiny se uchovávají ve vatikánském 
archivu v zalepené obálce, která mùže být 
otevøena jen na pøíkaz papeže. Jediným 
náznakem vývoje situace uvnitø Sixtinské 
kaple je dým z pálených hlasovacích lístkù, 
který je davem na námìstí sv. Petra bedlivì 
sledován. V kapli jsou pøed volbou umístìna 
zvláštní kamínka a komínová roura je 
vyvedena nad støechu. Pøi neúspìšné volbì 
se k páleným lístkùm pøidává vlhká sláma a 
tím vzniká èerný dým. Pokud je nový papež 
zvolen, k posledním lístkùm se pøidá 
zvláštní chemikálie a dým má bílou barvu. 
Navíc novým symbolem je vyzvánìní zvonù 
svatopetrské baziliky. K platnému zvolení 
papeže je nutná dvoutøetinová vìtšina 
hlasù, jak to ustanovil papež Alexandr III. 
V tomto konkláve bude tudíž nutno ke 
zvolení obdržet 78 hlasù. Kardinálovi, který 
jí dosáhne, je položena otázka: „Acceptasne 
electionem de te canonice factam in 
Summum Pontificem?“ („Pøijímáš své 
kanonické zvolení za papeže?“). Vysloví-li 
kardinál souhlas s první otázkou, je mu 
položena další: „Quo nomine vis vocari?“ 
(„Jakým jménem se chceš nazývat?“) Když 
si nový papež zvolí jméno, vzdají mu ostatní 
kardinálové hold a slíbí poslušnost. Papež 
se pak oblékne do nového, pøipraveného 
roucha. Poté zazní z balkonu baziliky 
svatého Petra tradièní oznámení, které èiní 
dìkan skupiny kardinálù-jáhnù (je jich nyní 
30 v celém volièském kolegiu). Od roku 
2011 jím dle rozhodnutí Benedikta XVI. je 
69-letý francouzský kardinál a diplomat 
Jean-Louis Tauran. Tradièní oznámení zní: 
„Annuntio vobis gaudium magnum. Habe-
mus Papam!“ – „Oznamuji vám radostnou 
zprávu. Máme papeže!“. Poté je zveøejnìno 
jeho køestní jméno a pøíjmení s oznámením 
jaké papežské jméno bude užívat a novì 
zvolený papež pøedstoupí pøed zástup 
shromáždìný na námìstí. Po krátkém 
projevu udìlí tradièní požehnání Urbi et Orbi 
a tím je zahájen nový pontifikát. Následnì je 
slavena papežská inaugurace.

Sestavil Marian Kozok 
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Ministranti v novém

„ Abychom se nepropadli do Západního Ně mecka“

KOZUBOVÁ 2012

*  *  *

Charita Tř inec 
2011 –  2012

MOST 231/XX

Jak jsem se 
v roce 2003 mýlil

Práce v naší farnosti 

pokraèují

(pokraèování na str. 6)

Dárky pro Ukrajinu

*  *  *

Zprávy z „ Domeč ku“
I v letošním roce si mùžete v „Domeèku“ vybrat 
z bohaté nabídky kalendáøù na rok 2013. Prodej 
kalendáøù pøedstavuje pro nakladatelství, která 
bìhem roku vydávají køes�anskou literaturu, 
finanèní vzpruhu a možná jedinou možnost jak 
získat peníze na další provoz. Pøijïte si vybrat 
z tìchto titulù: 

Stolní kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Vyšehrad, 

59 Kè
Kalendáø s texty sv. Jana od Køíže, 
nakladatelství CESTA, Proglas, Noe, 57 Kè
Dìdictví otcù, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè 
Malá poselství, Karmelitánské nakladatelství, 

59 Kè
Poutní místa, nakladatelství Sypták, 59 Kè
S dùvìrou v Boží milosrdenství, 
nakladatelství Sypták, 59 Kè
Jihoèeská Madona, nakladatelství Cor Jesu, 

59 Kè

Nástìnné kalendáøe:
Katolický kalendáø, nakladatelství Econing, 49 Kè
Katolický kalendáø, nakladatelství Cor Jesu, 

49 Kè

Cyrilometodìjský kalendáø na ètení – 
nakladatelství Katolický týdeník, 85 Kè

*  *  *

*  *  *

STALO SE V ROCE 2012

Pou� do Vídnì
Milí farníci,

rádi bychom vás pozvali na poutní zájezd 
do Vídnì, který se uskuteèní v sobotu 13. 4. 

Pojedou s námi Otec František a Otec 
Mirek.
Program zájezdu:

Odjezd  je naplánován ve 3.00 ráno od 
Slovanu a ve 3.10 z autobusového stano-
vištì.
Nejdøíve zajedeme na Kahlenberg, odkud 
roku 1683 vyrazil polský král Jan III. Sobieski 
na pomoc Vídni obléhané Turky. Poté 
zajedeme do Schönbrunnu a projdeme si 
tamìjší zahrady. Pak odjedeme do histo-
rického centra Vídnì, kde si prohlédneme 
nejvýznamnìjší historické památky: Hofburg 
a Stephansdom. Ve 13 hodin budou naši 
knìží sloužit mši svatou v Kapucínském 
kostele, pod kterým je Císaøská hrobka, ve 
které je pochováno 138 pøíslušníkù Habs-
burského rodu, vèetnì Marie Terezie 
a Františka Josefa. Poté budeme pokraèovat 
v prohlídce mìsta, kterou zakonèíme 
prohlídkou Historického muzea mìsta Vídnì 
a kostela Karlskirche zasvìcenému svatému 
Karlu Boromejskému. Samozøejmì, že v prù-
bìhu dne bude èas i na obèerstvení 
a individuální program. Pøedpokládaný návrat 
do Tøince je pøed pùlnocí. Cena zájezdu: 
750,- Kè. Vstupné: cca 25-30 € (Císaøská 
hrobka, Dóm sv. Štìpána, kostel sv. Karla 
Boromejského, Vídeòské muzeum). Na pou� 
se mùžete pøihlásit v sakristii do 17. bøezna. 
Zaplatit mùžete 10. nebo 17. bøezna v salce 
na faøe od 7.30 do 10.00 hodin. Další 
informace o pouti do Vídnì vám rád poskytne 
Jiøí Kuchaø, tel. 776 083 286, a MUDr. 
Drahomíra Paduchová, tel. 558 993 528.                                        

Tøíkrálové dìkuji!

Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹ kryje siê zespó³ 
muzyczny, który œci¹gn¹³ w niedzielê 
27 stycznia do wêdryñskiej „Czytelni“ t³umy 
ludzi. M³odzi i starzy, z bliska i z daleka, skalni 
wielbiciele kapeli a tak¿e osoby, które przysz³y 
pos³uchaæ „Simchy“ po raz pierwszy. A nikt 
z obecnych nie by³ zawiedziony! „Simcha“ ju¿ 
po raz drugi dawa³a koncert charytatywny dla 
trzynieckiego Caritasu.

„Simcha“  to kapela klezmerska, graj¹ca 
muzykê ¿ydowsk¹ i piosenki œpiewane po 
hebrajsku lub w jêzyku jidisz, którym pos³u-
giwali siê  Europejczycy narodowoœci ¿y-
dowskiej. Klezmer, pierwotnie muzyka towa-
rzysz¹ca obrzêdom religijnym, z czasem 
przekszta³ci³a siê w muzykê rozrywkow¹, 
gran¹ na weselach i zabawach. 

W brawurowym wykonaniu czterech piêk-
nych dziewczyn i dwu m³odych panów melodie 
nie tylko wywo³ywa³y gromkie oklaski, ale 
wrêcz podrywa³y do tañca a publicznoœæ nie 
raz w³¹cza³a siê do œpiewu melodyjnych 
refrenów. Zabrzmia³y weso³e piosenki weselne, 
piosenki o mi³oœci i piêknych kobietach, 
a tak¿e tkliwe pieœni wys³awiaj¹ce Jerozolimê. 
S³owo wi¹¿¹ce pani Krystyny Bezecny-Przy-
hoda wywo³ywa³o burzê œmiechu.

Mi³¹ rodzinn¹ atmosferê dope³nia³ bufet 
przygotowany przez panie z Caritasu, gdzie 
mo¿ne by³o kupiæ ciastko i  kawê lub herbatê.

Ciekawie zosta³a wykorzystana przestrzeñ 
w sali, gdzie organizatorzy przygotowali k¹cik 
dla rodziców z ma³ymi dzieæmi, które mog³y 
bawiæ siê na materacach lub potañczyæ sobie 
w rytm ¿ywej muzyki.

Chyba nikt z obecnych nie ¿a³owa³, ¿e 
zamiast siedzienia przed telewizorem w nie-
dzielne popo³udnie przyszed³ do „Czytelni“. 
O tym, ¿e  wszystkim siê podoba³o œwiadczy³o 
to, ¿e publicznoœæ po prawie pó³torago-
dzinowym koncercie jeszcze  domaga³a siê 
bisów. „Simcha“ po hebrajsku znaczy „radoœæ“ 
a po radosnych twarzach widzów widaæ by³o, 
¿e i tym  razem kapela „Simcha“ przynios³a 
radoœæ do wielu serc!

Milí farníci, rád bych Vás informoval o výs-
ledcích Tøíkrálové sbírky, která se uskuteènila 
v prvních dvou týdnech letošního roku. Její 
zaèátek nezaèal moc nadìjnì, protože 
nìkolik vedoucích skupinek se rozhodlo 
z nejrùznìjších dùvodù letos nekoledovat. 
Ovšem díky tomu, že se nám podaøilo oslovit 

„SIMCHA“ 

NIOS£A RADOŒÆ

*  *  *

*  *  *

nové vedoucí, ale pøedevším zásluhou 
nesmírné obìtavosti už zkušených vedou-
cích, se nám podaøilo dosáhnout témìø 
stejného výsledku jako v loòském roce. Chtìl 
bych proto podìkovat všem, kteøí neváhali 
obìtovat svùj èas a den co den vyráželi do 
ulic koledovat a oslovovat lidi. Také dìtem, 
které se nestydìly vzít na sebe albu 
a pelerínku, na hlavu dát papírovou korunku 
a jít koledovat, tøeba i s cizími lidmi. Mùj dík 
patøí nejen jim, ale i jejich rodièùm. Také chci 
podìkovat Vám všem, kteøí jste nám vìnovali 
více než pohled kukátkem ve dveøích. Dìkuji, 
že jste nám otevøeli, nejen dveøe, ale i srdce.  
Dìkuji za každou podanou sklenici vody, za 
pozvání dál, za každou sladkost, kterou jste 
obdarovali malé koledníky. Dìkuji za Vaši 
štìdrost.

Jiøí Kuchaø



4. Mìsto, kde se narodil Ježíš KristusKØÍŽOVKA
5. První den velikonoèního tridua
6. Na Zelený Ètvrtek si pøipomínáme (tajenka)…je jedním z nejvýznamnìjších 
ustanovení…období køes�anského liturgického roku. Zaèíná 
7. Jaký byl Ježíš…až k smrti na køížiKvìtnou nedìlí a konèí Velikonocemi (nedìlí 
8. Kdo zradil Ježíše Krista?Vzkøíšení).
9. Jakou událost si pøipomínáme na Kvìtnou 
nedìli? (…do Jeruzaléma)1. Velký pátek je den pøísného…
10. Kolik zastavení má køížová cesta? 2. Název poslední nedìle pøed Velikonocemi
(slovem)3. Kdo ženám u hrobu øekl, že nemají hledat 

živého mezi mrtvými?

Taky vás už nìkdy napadlo, co dìlal Ježíš 
v pøedpeklí? Jak mohl Boží Syn, svatý a bez 
høíchu sestoupit do pekla? Když se nad tím 
trochu zamyslíme, dává to smysl. Pøedpeklí 
nebo také øíše mrtvých bylo totiž místo, kde 
byli ti, kteøí zemøeli pøed Kristem, a� už byli zlí 
nebo spravedliví. Když Ježíš svou smrtí 
pøemohl smrt a ïábla - který má nad smrtí 
moc - osvobodil tyto spravedlivé, èekající na 
Nìj jako na svého Vykupitele. Ježíšovo 
sestoupení do pekel však mùžeme chápat 
také jako koneèné vítìzství nad ïáblem, 
zlomení jeho vlády tím, že Ježíš „obsadil“ jeho 
øíši. Vítìzství nad duchem zla, nad branami 
pekel.

Ježíšovo zmrtvýchvstání je zdrojem naší 
radosti. Vìøíme, že tím, že pøemohl høích 
a smrt, ospravedlnil také nás a že i nás 
jednoho dne vzkøísí k vìènému životu. Pak i 
my budeme moci navìky žít ve spoleèenství 
lásky – v nebi. Zmrtvýchvstání je základní 
pravdou naší víry a tak jste už o nìm urèitì 
mnohé slyšeli. Teï si mùžete krátkým testem 
provìøit, jak jste na tom se svými znalostmi. 
Kde si nebudete jistí, pomùžou vám správné 
odpovìdi a napøíštì urèitì zabodujete, protože 
budete zase o malinko chytøejší J

1. Co nepatøí ke znamením, podle kterých 
poznali apoštolové, že Ježíš vstal z mrtvých?

a) prázdný hrob, o kterém jim øekly ženy, 
které se jako první setkaly s Ježíšem

b) bylo to napsáno tajemným písmem na zdi 
jeruzalémského chrámu

c) Ježíš se zjevil Petrovi, potom dvanácti 
a pak více než 500 bratøím najednou

2. Proè šly ženy v nedìli èasnì ráno k Je-
žíšovu hrobu?

a) chtìly se podívat, zda už vstal z mrtvých
b) chtìly tam vysadit kytky
c) chtìly nabalzamovat jeho tìlo

3. Kdo ženám u hrobu øekl, že nemají hledat 
živého mezi mrtvými?

a) andìl
b) Pontský Pilát
c) Josef z Arimatie

4. Co øekl Ježíš, když se po zmrtvýchvstání 
objevil mezi apoštoly?

a) Bìda vám!
b) Tak už jsem tady!
c) Pokoj vám!

5. Jakou podmínku mìl Tomáš, aby uvìøil 
v Ježíšovo zmrtvýchvstání?

a) chtìl se dotknout Ježíšových ran
b) chtìl písemné potvrzení velerady
c) chtìl si Ježíše vyfotografovat

JSEM ANIMÁTOR, AL

O kř íž i u kostela  

Cesta zamyš lení

Ekonomické okénko: Ploty a tak rů zně    

20. rocznica powstania Radia Maryja

Pìší køížová cesta

Buïme solí zemì ...
(pokraèování ze str. 5)
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Panna Maria Královna

Vyznání víry – 3. èást

VYZNÁNÍ VÍRY –  5. Č ÁST

Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva

AKCE PRO DĚ TI
  9.2.2013 - Karneval
20.2.2013 - Jarní táborek
10.3.2013 - Pìší køížová cesta
  8.5.2013 - Pou� na Kozubovou
èerven - dìtský den a táborák
  1.7.2013 - Pou� na Prašivou
17.8.2013 - 24.8.2013 

- Farní tábor Návsí-Jasení

Na všechny se tìší farní teta Silva 
a tøinecká mládež.

Ježíš Kristus „sestoupil do pekel, tøetího dne vstal z mrtvých“

Pě š í Kř íž ová cesta 
pro dě ti

Chtìla bych pozvat všechny, kdo se s námi 
chtìjí pomodlit Køížovou cestu tak trochu jinak 
a vydat se pìšky, cestou se zastavit a 
pøipomenout si, kolik toho za nás Pán Ježíš 
musel obìtovat. Srdeènì zveme dìti a 
každého, kdo chce nìco obìtovat pro druhé.

Pìší Køížová cesta se koná v nedìli 10. bøezna 
2013, sraz je v 15.15 hodin u zákristie. 
Pùjdeme tak jako loni do kaplièky na Osùvky. 
Sebou vezmìte prosím rùženec, teplé 
obleèení. Nemìjme strach vyjít a ukázat lidem 
Boží pravdu.

Na všechny se moc tìší Silva.

VAJÍÈKO

Proè o Velikonocích zdobíme a barvíme vajíèka? Vejce vypadá jako neživé, ale má v sobì velkou 
sílu. V køes�anství nám pøipomíná zavøený hrob, z nìhož vstal živý Kristus.
Dìti! Vaším úkolem je „vyzdobit“ vajíèko jiným zpùsobem. Zkuste napsat do nìj vlastní prosbu, 
pøímluvu, za co, byste chtìli Pána Ježíše poprosit, co mu odevzdat…Pak vajíèko vystøihnìte 
a odevzdejte v zákristii. Vaše prosby budou použity v pøímluvách na mši svaté.
Smìle do toho!  J A� je vajíèek co nejvíc!

Správné odpovìdi: 1b 2c 3a 4c 5a



Karneval se konal letos poprvé a musím øíct, noc jsem si kladla otázku: „K èemu my ty dìti 
že byl hodnì zvláštní. Poté, co vyšla pozvánka vychováváme? Kdo je uèí poslouchat?“ „Jsme 
v MOSTu, se pøihlásilo 14 dìtí a tak jsem si jim tím pravým pøíkladem?“ „Není nám jedno, 
øíkala, že asi není o takovou akci zájem. Ale co si dìti dìlají?“ Opravdu mì to mrzí, ale 
èím více se blížil termín karnevalu, tak dìtí nemohly za to jen dìti, ale i jejich rodièe. Za 
pøibývalo a nakonec jich bylo 63. Karneval mých dìtských let bych si nedovolila mluvit, 
zaèal uvítáním, pøedstavením masek a tan- když mluvil nìkdo jiný…. Doufám, že dìtem se 
cem. Potom následovalo vystoupení dìtí ze líbilo (i když nejednou byl docela dost zvýšen 
souboru Gapcio. Jsou to dìti, které hrají hlas) a doufám, že i rodièe pochopili, že jinak 
divadlo a mají mezi 4 a 7 lety. Po jejich to nešlo a mìli na tom vìtší èást viny. Na závìr 
vystoupení jsme zaèali s dìtmi soutìžit, ale informace, kam se podìly vaše dobrovolné 
vtom nastal zlom, kdy dìti a ani jejich rodièe dary: z velké èásti byly využity na zaplacení 
nerespektovali, že nìkdo mluví a zaèalo nájmu a èásteènì putovaly na pokrytí 
pøekøikování … Na mne padl smutek, protože obèerstvení. Pán Bùh zapla�! Chtìla bych 
jsme mìli pro dìti nachystáno spoustu her, ale podìkovat jedné rodinì za finanèní dar, 
díky nekázni jsme zahráli jenom nìkolik, provozovateli èerpací stanice Benzina v Èes-
protože jinak bychom pøišli o hlasivky. Dìti kém Tìšínì za sponzorský dar ve formì 
jsme nauèili tancovat káèátka, makarenu a prát sladkostí, tøinecké mládeži za pomoc a ochotu 
prádlo. Pro dìti byla pøichystaná tombola, a manželùm Kyvalským za pomoc pøi 
každé dítì si odneslo dáreèek a na závìr nám organizaci celé akce. Velké Pán Bùh zapla� 
tøinecká mládež zahrála veèerníèek. Musím všem, kdo se jakkoliv na celé akci podíleli. 
øíct, že je mi velmi líto, že jsme nemohli s dìtmi Tìším se na vaše ratolesti i na dalších akcích 
zahrát vše, co bylo nachystáno. Ani odmìny pro dìti.
jsme nemohli rozdat všechny, protože by asi 
mezi dìtmi vznikla válka „kdo z koho“… Celou Silva
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POUTĚ  V ROCE 2012

*  *  *

Sbírky 
na mimofarní úèely

Každoroènì nìkolikrát do roka jsou 
ohlašovány sbírky na mimofarní úèely.

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

19.2. Sbírka „Svatopetrský haléø“

11.3. Sbírka na potøeby diecéze

8.4. Sbírka na knìžský semináø 
a bohoslovce

6.5. Sbírka na TV NOE

27.5. Sbírka na Diecézní Charitu

16.9. Sbírka na církevní školy

21.10. Sbírka na misie

18.11. Sbírka na tisk Bible pro misijní 
kraje

9.12. Sbírka na potøeby diecéze

*  *  *

MOST 231/XX

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

Pou� do Czêstochové

Chtìla bych 
pozvat všechny 
rodiny, dìti a 
každého, kdo chce prožít nádher-
nou 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.

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.

POZVÁNKA

TOVARYŠ STVO JEŽ ÍŠ OVO –  JEZUITÉ
Ř ády ř eholních kleriků

PEREGRYNACJA IKONY CZÊSTOCHOWSKIEJ „OD OCEANU DO OCEANU”

Když se nìkdy náhodou v zimní podveèer dámy se naopak odvdìèily svým partnerùm 
ocitnete poblíž restaurace Zobawa a spatøíte 200 kotylióny, množství prodaných zákuskù 
pøicházející zástup pánù ve slavnostních oble- nezná-me, ale èíslo by vám mohla sdìlit paní 
cích a dam v plesových toaletách, mùžete Libuše Pavlíková, která mìla tento bufet na 
pøedpokládat, že zde právì zaèíná ples, starosti, plesový servis pomohly zajistit mimo 
vlastnì jeden z tøineckých plesù. A bude-li to jiné dvì sleèny (prodej kvìtin a kotyliónu) 
navíc veèer sobotní a k tomu lednový, mùžete a dva dýdžejové. Samozøejmì pomohli i další 
si být témìø jisti, že se jedná o ples tøinecké nejmenování pomocníci, napø. s výzdobou 
farnosti. sálù.  V tombole se sešlo 27 darù a prodalo se 

Nejinak tomu bylo i letos 26. ledna. Úderem 1000 losù, ples podpoøilo celkem 23 sponzorù 
19. hodiny (no pøipus�me, že to bylo pár minut (z toho 8 finanènì a 15 vìcnì)... No snad tìch 
poté) dvojice konferenciérù – manželé Hanka èísel už bylo dost, proto ještì jednou – 
a Wies³aw Waniowi – pøivítala pøítomné hosty dìkujeme všem, kdo se postarali o naši 
a zahájila v poøadí tøetí ples tøinecké farnosti. dobrou a slušnou (což dnes není vždy 
A stejnì jako v minulých letech byl sál zaplnìn samozøejmostí) zábavu v Zobawie a tìšíme se 
do posledního místeèka. Potìšující je i skuteè- na pøíští.

Stanislav a Stanis³aw Janczykowie, nost, že mezi hosty pøibylo mládeže, která se 
otec & synbavila skvìle, takže náš ples nelze oznaèit 

pouze jako zábavu pro starší a pokroèilé. Na 
zaèátku zatanèil taneèní soubor M³ode 
Oldrzychowice nádherný waltz a warszawskie 
tango, poté jsme se zapojili i my v pompézní 
polonéze. Novinkou letošního roèníku byla 
možnost vyzkoušet své pìvecké schopnosti 
v populárním karaoke. 

K tanci již tradiènì hrálo duo LOTOS, ve 
vedlejším sále se tancovalo pøi ponìkud tvrdší 
hudbì. Kromì skvìlé veèeøe bylo možné své 
stoly obohatit výbornými zákusky a chutnými 
jednohubkami. 
Jeden nejmenovaný redaktor MOSTu by nám 
neodpustil, kdyby se zde neobjevila i trocha 
statistiky. Takže – na ples se pøišlo pobavit 106 
hostù, pánové koupili dámám celkem 200 rùží, 

Byli jsme na Zakarpatské Ukrajinì

*  *  *Pontifex
Odchází služebník služebníkù
pokornì a v tichu,  svobodnì a sám.
V naplnìnou chvíli -  jak chtìl Pán.

Šel proti dravému proudu k prameni,
Církev na svém rameni místo køíže.
Jeho tíže?  - Naše hluchota.

A tak volal, abychom uslyšeli,
hlásal na co jsme zapomnìli.
Pøíkladem úcty uèil nás
milovat Krista v Eucharistii,
znova povznesl svatou liturgii.

Co naplat, zvyk je železná košile
pro mnohé nemilé, pro všechny 
ztráta.

Tak odchází, nebo� nedostává se mu 
sil,
však pøinesl obrovský díl
k budování Království Nebeského - 
dìkujme Bohu za Benedikta XVI.
Jak? Tím, že budeme pokraèovat v 
jeho díle, 
kéž Pán nám k tomu dá sílu a odvahu, 
nebo� stojíme na prahu vìkù.

Odchází Papež, jenž mouøenína v 
erbu mìl,
v tìžkostech slunce, jež nám ukazuje 
správný smìr, vždy� v pokoøe 
služebníka
je pøemožen každý nepøítel.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Farní ples 2013

Karneval pro dě ti

Poutì do Medjugorje

Festival mládeže  31.7. - 10.8.2013
Rodiny  5.8. - 14.8.2013

Bližší informace pan Stanislav 
Franek, tel. 774 218 970

Ostatky sv. Jana Boska v Ostravě

Dne 11. února 2013 jsme mohli osobnì 
v salesiánském kostele sv. Josefa v Ostravì, 
nebo prostøednictvím stanice TV NOE vzdát 
hold Janu Bosku. Do kostela byly pøivezeny 
jeho ostatky - vøetenní kost - zalité do sochy 
z bronzu. Samotná socha vážila 270 kg. Proè 
se vlastnì tato mimoøádná akce uskuteènila? 
Odpovìï je velmi prostá. Jan Bosko zasvìtil 
svùj život mladým a zvláštì na mladé lidi by se 
zapomínat nemìlo, vždy� oni jsou budoucí 
generace. Sám Jan byl prohlášen Janem 
Pavlem II. za otce a uèitele mládeže. Salesiáni 
by si pøáli, aby každý èlovìk pøijel k jeho 
ostatkùm do italského Turina.  Ne každý ale 
má tu možnost, a tak z tìchto dùvodù tato 
socha putuje po celém svìtì. Mše svatá byla 
celebrována Otcem biskupem Františkem 
Václavem Lobkowiczem a po mši svaté byl 
bohatý doprovodný program. Vystupovali 
napøíklad studenti Janáèkovy konzervatoøe 
nebo skupina Záblesk. Myslím si, že každý 
kdo se zúèastnil osobnì nebo díky TV NOE 
nelitoval.

Stanis³aw Janczyk jr

PORADNA TØINEC
zve na pøednášku

MUDr. MARIE FRIDRICHOVÉ

MOHU SE CHRÁNIT PØED 
RAKOVINOU DÌLOŽNÍHO 

ÈÍPKU?

Pøednáška probìhne 20. 4. 2013 
v salce tøinecké fary v dobì 

od 18:00– 20:00 hod.

ZVEME VŠECHNY MLADÉ I TY, 
KTERÉ TOTO TÉMA ZAJÍMÁ!



§Nedìle 3.3.2013 – 3. nedìle postní; 6.30 Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné 
a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. požehnání.

§ §Nedìle 10.3.2013 – 4. nedìle postní; 6.30 Poslední nedìle v mìsíci (mimo dobu 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. postní) - Mariánské veèeøadlo.

§ §Nedìle 17.3.2013 – 5. nedìle postní; 6.30 V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní 

§ èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, Úterý 19.3.2013 – Slavnost sv. Josefa, 
sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. snoubence Panny Marie.

§§ Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je Nedìle 24.3.2013 – Kvìtná nedìle; 6.30 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

§ 19.00 hodin.Ètvrtek 28.3.2013 – Zelený ètvrtek; ráno 
§Každý první pátek je po ranní mši svaté mše svatá není; 17.00 polsky; adorace 

výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.v Getsemanské zahradì do 21.00.
§§ Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav Pátek 29.3.2013 – Velký Pátek; den 

Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou pøísného pùstu od masa a újmy; kostel bude 
Korunky k Božímu Milosrdenství.otevøen od 14.00; v 16.00 pobožnost 

§Køížové cesty a bezprostøednì po ní zaènou První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
velkopáteèní obøady; zaèíná novéna k Boží- Božskému Srdci Ježíšovu.

§mu milosrdenství, vše bude èesky. Celo- Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 
noèní adorace u Božího hrobu. je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 

§Sobota 30.3.2013 – aliturgický den; adorace zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
u Božího hrobu; v 17.30 modlitba Korunky svátosti smíøení.

§k Božímu milosrdenství; svìcení pokrmu Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
v 10.00 a 14.00. každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 

§Nedìle 31.3.2013 – Slavnost Zmrtvých- pøíležitost ke svátosti smíøení.
vstání Pánì, Boží hod velikonoèní; veliko-
noèní vigilie zaèíná v 4.30 èesko-polsky; Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mše svatá v 6.30 není, 8.30 polsky, 10.00 mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!
èesky, 17.00 polsky. V 16.30 adorace 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a modlitba 
Korunky k Božímu milosrdenství a svátostné 
požehnání. POZOR! – ze soboty 30.3.2013 
na nedìli 31.3.2013 pøecházíme na letní 
èas!

§Pondìlí 1.4.2013 – pondìlí v oktávu veliko-
noèním; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky. V 16.45 adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství.

§Pátek 5.4.2013 – první pátek v mìsíci.
§Nedìle 7.4.2013 – 2. nedìle velikonoèní 

(Božího Milosrdenství); 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky. 

§Pondìlí 8.4.2013 – Slavnost Zvìstování 
Pánì. 

§Po celou postní dobu se koná každý pátek 
v 16.30 a každou nedìli v 16.15 hodin 
pobožnost Køížové cesty v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedìlní veèerní mše 
svatá. Ve stejném jazyce je i veèerní mše 
svatá, ranní páteèní mše svatá je pak 
v jazyce opaèném.

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

§Každou nedìli (mimo dobu postní) pùl 
hodiny pøed veèerní mší svatou je adorace 
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most

Pøíští èíslo MOSTu 
vyjde 7. dubna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 
do 25.3.2013.

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. ledna 2013. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.12.2012.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

*  *  *

MOST 231/XX

3. nedìle postní (3.3.)
1. ètení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. ètení: 1 Kor 10,
1-6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
Ref. Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

4. nedìle postní (10.3.)
1. ètení: Joz 5,9a.10-12; 2. ètení: 2 Kor 5,17-21; 
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin 
dobrý.
Ref. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan 
Bóg.

5. nedìle postní (17.3.)
1. ètení: Iz 43,16-21; 2. ètení: Flp 3,8-14; 
Evangelium: Jan 8,1-11 
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

Kvìtná nedìle (24.3.)
1. ètení: Iz 50,4-7; 2. ètení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Lk 22,14-23,56
Žalm: odp. Bože mùj, Bože mùj, proè jsi mne 
opustil?
Ref. Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

Zelený ètvrtek (28.3.)
1. ètení: Ex 12,1-8.11-14; 2. ètení: 1 Kor 11,
23-26; Evangelium: Jan 13,1-15
Ref. Kielich Przymierza, to Krew Zbawiciela.

Velký pátek (29.3.)
1. ètení: Iz 52,13-53.12; 2. ètení: Žid 4,
14-16;5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otèe, do tvých rukou porouèím 
ducha svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (31.3.)
1. ètení: Sk 10,34a.37-43; 2. ètení: Kol 3,1-4 
nebo 1 Kor 5,6b-8; ; Evangelium: Jan 20,1-9 
nebo pøi veèerní mši svaté Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který pøipravil Pán, 
jásejme a radujme se z nìho.
Ref. W tym dniu wspania³ym wszyscy siê 
weselmy.

2. nedìle velikonoèní (7.4.)
1. ètení: Sk 5,12-16; 2. ètení: Zj 1,9-11a.12-
13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm: odp. Dìkujte Hospodinu, nebo� je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá na vìky.
Ref. Dziêkujê Panu, bo jest mi³osierny.
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Nedě lní liturgie
v bř eznu

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. 

Apoštolát modlitby 
– bøezen 2013

Úmysly Apoštolátu

modlitby – prosinec 2012

Poøad bohoslužeb v bøeznu

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otèe, kladu pøed tebe celý dnešní 
den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje svou obì� za 
záchranu svìta, ti v nìm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl 
Ježíše, a� je i mým prùvodcem a dává mi sílu 
svìdèit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou církve to 
všechno pøináším jako svou nepatrnou obì� 
zvláštì na úmysly Svatého otce. 

1. úmysl všeobecný: Aby spolu s vìdomím, že 
celé stvoøení je Božím dílem svìøeným lidské 
odpovìdnosti, rostla i úcta k pøírodì.

2. úmysl misijní: Za biskupy, knìze a jáhny, 
aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do 
konèin zemì.

3. úmysl národní: Aby všichni, kdo pøijali 
radostnou zvìst evangelia, ji pøedávali dalším.
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