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I øekl Bùh: "Buï klenba uprostøed vod a oddìluj vody od vod!" Uèinil klenbu a oddìlil vody pod klenbou od vod 
nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bùh nebem. Byl veèer a bylo jitro, den druhý.

Gen  1,6 - 8 

Stvoøení svìta - den druhý



Èekání na lotra

žádný kajícník ani lotr 

nepøichází,

všichni se tváøí, že jsou svatí.

Visím na køíži 

se svým služebníkem,

jenž v poustevnì zpovìdnice 

èeká na tebe

až se uráèíš vkroèit 

a srdce své smoèit v lítosti,

že nejsi dobrák od kosti.

Pøeci v dáli èasu

slyším kroky odvahy,

jež pøekroèily práh pýchy 

v sebe spasení – 

i tlukot srdce 

bázlivého jako laò. 

S láskou natahuji dlaò 

svého knìze,

jenž líbajíce štolu

noøí se do bolu lidství

a høíchu v tichu vyznaných vin.

Lotøe, tys litoval a Já odpouštím! 

Vìz, že již nejsi lotrem, 

ale mým synem,

jenž se zrodil po pravici

a opouštìjíc zpovìdnici

kráèíš do nebe, 

jež hledí na tebe od svatostánku.

Ještì pøed chvíli 

jsi mìl na kahánku

a teï jsi èistý skrze moji krev.

Tak miluj mne, a neboj se 

pøijít zpìt. 

AVE

Rudinec Stanislav

2 MOST 243/XXI

„Chceme dìlat jen nepatrné vìci, ale 
s obrovskou láskou.“ 

                            bl. Matka Tereza 

Všem, kteøí vìnovali jakoukoliv èástku 
na Papežská misijní díla, je vìnováno 
podìkování národního øeditele: 

Milí pøátelé,

s velikou vdìèností Vám chci pøedat 
èetné vzkazy díkù a modliteb, které 
k nám pøicházejí napø. ze Zambie, 
Ugandy, Keni, Bangladéše, Srí Lanky, 
Papuy-Nové Guieneje, Surinamu 
a Guyany, protože právì sem jsme 
bìhem poslední doby vìnovali naši 
pomoc. 

Díky Vaší štìdrosti se na mnoha 
místech ve svìtì šíøí radost. Za 
uplynulý rok dostalo 67.519  chudých 
dìtí a pøibližnì 300 seminaristù 
kvalitní a systematickou pomoc 
v 18 diecézích a 8 zemích. Postavilo èi 
opravilo se 11 kostelù a 20 klášterù, far 
a center, dùm pro staré a nemocné 
apod. Papež František, jehož misie 
podporujeme, øíká: „Dobro vždycky 
tíhne k tomu, aby se sdílelo. Zatímco 
sdílíme dobro, ono zapouští koøeny 
a rozvíjí se.“ Jeho jménem Vám dìkuji 
za šíøení tolik potøebného dobra, tìším 

Papežská misijní díla 

V letošním roce probìhne již 14. roèník 
naší tradièní akce Misijní koláè. Tak jak 
v letech minulých i letos se budou v nedìli 
23. 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 22. 3. nebo 
v nedìli dne 23. 3. v dopoledních hodinách. 
Taktéž uvítáme ochotné dobrovolníky, kteøí 
nám v nedìli bìhem dopoledne po mších 
svatých pomohou s rozdáváním. S dotazy 
k pøipravované akci se mùžete obracet 
na Pavlu Golasowskou, tel.: 604 223 971. 

Misijní koláè

Pomoc pro lidi 
bez domova

Chtìla bych všem farníkùm podìkovat 
za potravinovou sbírku. Kdyby nìkdo z Vás 
chtìl ještì tìmto  lidem pomoci, mùže si 
u mì zakoupit kalendáø PROMÌNY, kde jsou 
vyfoceni lidé, kteøí se pohybují na okraji 
spoleènosti v jejich souèasné situaci a po-
tom v profesi, kterou by chtìli vykonávat. 
Cena kalendáøe je 100,- Kè. V pøípadì 
zájmu kontaktujte Silvii Kreželokovou, tel. 
605 325 749, s.krezelokova@seznam.cz.

se na další spolupráci a vyprošuji Boží 
požehnání.

P. Jiøí šlégr

národní øeditel PMD

Papežská misijní díla – MISSIO 
pomáhají:

- dìtem postiženým, zneužívaným, 
unášeným, ohroženým a nakaže-
ným onemocnìním AIDS,

- sirotkùm, dìtem ulice, potøebným 
bez ohledu na jejich barvu pleti, 
vìk, vyznání èi národnost,

- podporovat katechetické, vzdìláva-
cí, sanitární, charitativní, sociální 
a život zachraòující projekty,

- zajistit kvalitní vzdìlání a formaci 
bohoslovcùm, øeholníkùm a kate-
chetùm,

- stavìt a udržovat provoz mateø-
ských a základních škol, domy pro 
sirotky, leprostøediska,

- i v místech, kam by se jinak pomoc 
nedostala, kde domorodci i misio-
náøi nasazují život pro dobro 
nejpotøebnìjších.

Co dokáží Vaše dary: 

200,- Kè roènì zachrání chudé dítì 
z nejvìtší bídy

250,- Kè pomùže skrze mešní intenci 
misionáøùm

500,- Kè mìsíènì umožní chudým 
kvalitní studium

15.000,- Kè roènì podpoøí studium 
bohoslovce. 

Ještì jednou dìkujeme všem, kteøí 
pøispìli na pomoc tìm nejpotøebnìj-
ším.   

a

a

*  *  *



Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho se od Jana Køtitele pokøtít, nedìlá to proto, se stává chudým ve svátostech, ve Slovì 
chudoby (srov. 2 Kor 8,9) že by potøeboval pokání a obrácení, ale a ve své církvi, která je lidem chudých. Boží 

proto, aby se zaøadil mezi lidi, kteøí potøebují bohatství nemùže být zprostøedkováno 
Drazí bratøi a sestry, odpuštìní, mezi nás høíšníky, aby na sebe naším bohatstvím, ale vždy a stále jen naší 

u pøíležitosti postní doby vám pøedkládám vzal tíhu našich høíchù. To je zpùsob, který si osobní i komunitní chudobou, jež je oživo-
nìkteré úvahy, jež mohou posloužit k osobní zvolil, aby nás utìšil, zachránil a osvobodil vána Kristovým Duchem.
i spoleèné cestì obrácení. Vycházím od naší ubohosti. Oslovuje nás to, co øíká My køes�ané jsme pøi následování našeho 
z výroku svatého Pavla: „Znáte pøece milost Apoštol: že jsme byli osvobozeni nikoli Pána povoláni k tomu, abychom vidìli bídu 
našeho Pána Ježíše Krista: on, aèkoli Kristovým bohatstvím, ale jeho chudobou. svých bratøí, dotýkali se jí, brali si ji k srdci 
bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy A Pavel pøece dobøe zná „nevystižitelné a konkrétnì konali pro její zmíròování. Bída 
zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Apoštol Kristovo bohatství“ (Ef 3,8); Kristus je „dìdic není totéž co chudoba. Bída je chudoba bez 
se obrací na køes�any v Korintu, aby je všeho“ (Žid 1,2). dùvìry, bez solidarity a bez nadìje. Mùžeme 
povzbudil k velkorysé pomoci vìøícím Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš rozlišit trojí druh bídy: hmotnou, mravní a 
v Jeruzalémì, kteøí se nacházeli v nouzi. Co osvobozuje a èiní bohatými? Je to právì duchovní. Hmotná bída se obvykle nazývá 
tato slova svatého Pavla øíkají nám, dnešním jeho zpùsob, jakým nás miluje a jakým se chudobou a týká se tìch, kdo žijí v podmín-
køes�anùm? Co nám dnes øíká výzva nám pøibližuje, jako milosrdný Samaritán, kách nedùstojných pro lidskou osobu: bez 
k chudobì a k chudému životu v evangelním který pøistupuje k polomrtvému èlovìku, základních práv a prostøedkù prvoøadé 
duchu? zanechanému na okraji cesty (srov. Lk 10,25 potøeby jako je jídlo, voda, hygienické 

a násl.). Co nám dává pravou svobodu, podmínky, práce; bez možnosti rozvoje a 
Kristova milost pravou spásu a pravé štìstí, je jeho kulturního rùstu. Proti takovéto bídì církev 

Pøedevším nám øíkají, jaký je Boží styl. milosrdná, nìžná a sdílející láska. Kristova staví svou službu, diakonii, kterou vychází 
Bùh se neprojevuje prostøednictvím svìtské chudoba, která nás obohacuje, je jeho v ústrety nouzi a léèí rány, jež hyzdí tváø 
moci a bohatství, ale slabostí a chudobou: vtìlení: to, že vzal na sebe naše slabosti lidstva. V chudých a v tìch posledních 
„Aèkoli bohatý, stal se pro vás chudým…“ a naše høíchy, a tím nám odevzdal nekoneè- vidíme Kristovu tváø. Tím, že milujeme chudé 
Kristus, vìèný Boží Syn, v moci a slávì né Boží milosrdenství. Kristova chudoba je a sloužíme jim, milujeme Krista. Naše úsilí 
rovný Otci, se stal chudým; sestoupil mezi tím nejvìtším bohatstvím: Ježíš je bohatý se zamìøuje i na snahu, aby ve svìtì 
nás a ke každému z nás se pøiblížil; sám svou nekoneènou dùvìrou v Boha Otce, pøestalo znásilòování lidské dùstojnosti, 
sebe se zøekl a „vyprázdnil se“, aby se nám svou odevzdaností Otci v každém okamžiku diskriminace a svévole, které v mnoha 
ve všem pøipodobnil (srov. Flp 2,7; Žid 4,15). a stálým hledáním jen jeho vùle a jeho slávy. pøípadech zapøíèiòují bídu. Když se moc, 
To je velké tajemství Božího vtìlení! Avšak Je bohatý jako dítì, které se cítí milované a pøepych a peníze stanou modlami, staví se 
dùvodem toho všeho je Boží láska; láska, miluje své rodièe a ani na okamžik nezapo- nad požadavek rovného rozdìlování 
která je milostí, velkodušností a touhou po chybuje o jejich lásce a nìžnosti. Ježíšovo bohatství. Místo toho je tøeba, aby se 
blízkosti; láska, jež neváhá, aby se darovala bohatství spoèívá v tom, že je Synem, a jeho svìdomí obrátilo smìrem ke spravedlnosti, 
a obìtovala se za milované tvory. Milosrdná jedineèný vztah s Otcem je svrchovanou rovnosti, støídmosti a sdílení.
láska znamená sdílet ve všem osud výsadou chudého Mesiáše. Když nás Ježíš Neménì znepokojující je mravní bída, 
milovaného. Láska èiní podobnými, vytváøí vyzývá, abychom na sebe vzali jeho „lehké která spoèívá v tom, že se èlovìk stává 
rovnost, bourá zdi a vzdálenosti. Tak se Bùh jho“, vyzývá nás tím, abychom se obohatili otrokem neøesti a høíchu. Kolik rodin žije 
zachoval vùèi nám. Ježíš totiž „lidskýma jeho „bohatou chudobou“ a „chudým v úzkosti z toho, že nìkterý z jejích èlenù – 
rukama pracoval, lidskou myslí pøemýšlel, bohatstvím“, sdíleli s ním jeho synovského zejména mladých – je obìtí alkoholu, drog, 
lidskou vùlí jednal, lidským srdcem miloval. a bratrského Ducha a stávali se syny v Synu hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo 
Narozen z Panny Marie, stal se opravdu a bratry v prvorozeném Bratru (srov. Øím smysl života, je zbaveno perspektivy pro 
jedním z vás, ve všem nám podobný kromì 8,29). budoucnost a pozbylo nadìje! Kolik lidí je 
høíchu“ Druhý vatikánský koncil, pastoraèní Bylo øeèeno, že jediný smutek je z toho, že k takovéto bídì odsouzeno kvùli nespraved-
konstituce Gaudium et spes, 22). nejsme svatí (L. Bloy). Mùžeme rovnìž øíci, livým sociálním podmínkám, nedostatku 

Dùvodem toho, proè se Ježíš stal chudým, že existuje jediná skuteèná bída: když práce, která je zbavuje dùstojnosti umožòují-
není chudoba pro ni samotnou, ale – jak øíká nežijeme jako Boží dìti a jako Kristovi bratøi. cí pøinášet domù chléb, kvùli nerovnosti práv 
svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho na vzdìlání a zdravotní péèi. V tìchto 
chudoby“. Nejedná se zde o žádnou slovní Naše svìdectví pøípadech se mravní bída mùže nazývat 
høíèku nebo o výraz na efekt! Je to souhrn Mohli bychom se domnívat, že takováto poèínající sebevraždou. Tento druh bídy, 
Boží logiky, logiky lásky, logiky vtìlení „cesta“ chudoby platila pro Ježíše, zatímco která je pøíèinou hospodáøského úpadku, se 
a køíže. Bùh nedopustil, aby spása na nás my, kdo pøicházíme po nìm, mùžeme vždy spojuje s duchovní bídou, jež nás 
spadla z výšky jako almužna toho, kdo zachránit svìt vhodnými lidskými prostøedky. zasahuje, když se vzdalujeme od Boha 
s lidumilným postojem dává èást ze svého Ale není tomu tak. V každé dobì a na a odmítáme jeho lásku. Pokud se domnívá-
pøebytku. Kristova láska není taková! Když každém místì Bùh i nadále zachraòuje lidi me, že nemáme zapotøebí Boha, který nám 
Ježíš sestupuje do vod Jordánu a nechává a svìt prostøednictvím chudoby Krista, jenž v Kristu podává svou ruku, a myslíme  si,  že
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Poselství papeže Františka k postní dobì 2014

(pokraèování na str. 4)



Na úvod otázka: Co by s vámi „poslouží“ napøíklad Fa NEOCUTIS 
udìlalo, kdyby vám nìkdo øekl, že pro výrobu skvìlého krému proti 
sousto, které právì pojídáte, je vráskám dámy! – Tak mì teï 
lidské maso. Nìkteré z vás a vìøím, napadla paralela s Èachtickou paní. 
že vìtšinu by poøádnì natáhlo. Ale To ovšem byla povìst na rozdíl od 
našli by se i takoví, kteøí by øekli, že kruté reality.
je to docela chutné. Urazil jsem vás? Možná si øeknete co teï s tím. No 
No tak jinak. Víte co je to kanibalis- nevím jak vy, ale já si urèitì dám 
mus? Nebo kdo jsou to lidojedi? pozor, od koho pochází ten který 
Urèitì vìtšina z vás správnì odpoví, výrobek. Kde nebude poptávka, 
že to byly primitivní kmeny na nebude ani nabídka. Celá tato 
nìjakých zapadlých tichomoøských otøesná záležitost však zaèíná nìkde 
ostrovech. Bojovníci tìchto kmenù jinde a to v legalizaci zabíjení 
pojídali nepøátele (ne vlastní lidi) nenarozených. 
aby jak vìøili, získali jejich sílu. Proto vás opìt vyzývám k aktivní 

Z pohledu civilizovaného èlovìka a úèasti na protestu proti této zlovùli. 
tím spíše køes�ana, naprosto zavrže- Nelze upírat právo na život nìkomu 
níhodný jev. Mimo jiné i proto jen proto, že je nìkdo silnìjší, nebo 
v minulosti tolik misionáøù putovalo že to dobøe „sype“! Skvìlá pøíležitost 
do tìchto pro Evropana ne pøíliš se nabízí už tento mìsíc, pøesnìji 
vhodných konèin, aby i jim zvìstova- 29. bøezna. V tento den se v Praze 
li radostnou zvìst o Ježíši Kristu koná celostátní pochod pro život. 
a pøinesli jim jej za pokrm, jež je Pravda je to pro nás tøineèáky 
opravdovým zdrojem síly. Dnes by trochu z ruky, ale o to vìtší cenu 
se zdálo, že kanibalismus je chvála taková „pou�“má. V minulém roce 
Bohu už pouze a jen vzpomínkou na jsme se s mladším synem poprvé 
temnou minulost lidstva. Zdálo, zúèastnili a musím pøiznat, že v nás 
opravdu jen zdálo. Kanibalismus je tato akce zanechala silný dojem. 
opìt na scénì a to dokonce pøímo Možná si myslíte, že nìjaký pochod 
zde všude kolem nás. Zdá se vám to toho moc zmìnit nemùže, ale i to je 
jako hloupé a nepravdìpodobné? hluboký omyl. Pravda, zaèít je tøeba 
Omyl! Ono totiž tak jako nepoctivý ve vlastním svìdomí. Mimochodem 
obchodník vám nikdy neøekne „mé mlèet ke genocidì, znamená podílet 
zboží je nekvalitní“ protože by u nìj se na ní! V USA se dvanáctiletý kluk 
nikdo nenakupoval, tak ani na obalu dozvìdìl o výše popisovaném 
“své oblíbené pochoutky“ se nedo- znesvìcování tìl nenarozených a tak 
ètete, že pøi její výrobì byly použity se ho to dotklo, že s peticí v ruce 
tìla zabitých dìtí!!! Aè je to k nevíøe zaèal obcházet všechny školy ve své 
pøesnì tak to je! Konec koncù zákon diecézi a nakonec dosáhl zrušení 
(mimochodem kdo z vás sleduje pro nápojových automatù Pepsi na všech 
jaké zákony ten který poslanec tìch školách. Myslím, že proti tomu 
hlasuje?) to dovoluje! Nebo spíš je obìtování jedné soboty (akce trvá 
nezakazuje. dvì hodiny, avšak s cestováním 

Dnes už by nemìl být pro nikoho zabere celý den) je úplné minimum.
problém (tøeba pomocí vnouèat) si Pokud by nìkdo chtìl, rád poskyt-
na internetu najít rùzné informace. nu bližší informace jak k dané 
Pokud ovšem víme co! Kdo by tématice, tak o samotné organizaci 
napøíklad hledal nìjaký HEK 293? pochodu pro život (cestování apod.). 
A pøesto tøeba právì toto oznaèení Veškeré informace lze samozøejmì 
už nìkolik let skrývá buòky ledvin získat i na www.prolife.cz, konkrét-
plánovanì potracených dìtí, které nì v prosincovém informaèním 
jsou využity k tomu, aby vám právì obìžníku, který doporuèuji vøele 
výrobek fa Pepsi, Nestle, Kraftfoods k odbìru, abychom se nemuseli tak 
èi jiných tak bájeènì chutnal! Nebo èasto divit, co že se to kolem nás 
tøeba RA273. To jsou pro zmìnu dìje!

Tomáš Roszkaplíce nenarozených chlapcù, které 

4 MOST 243/XXI

Lidojedi nejen v Èecháchsi vystaèíme sami, vydáváme se na cestu 
smìøující ke krachu. Bùh je ten jediný, kdo 
skuteènì zachraòuje a osvobozuje.

Evangelium je pravou protilátkou na 
duchovní bídu. Køes�an je povolán k tomu, 
aby do každého prostøedí pøinášel osvobo-
zující zvìst, že existuje odpuštìní spáchané-
ho zla, že Bùh je vìtší než náš høích, že nás 
vždy nezištnì miluje a že jsme stvoøeni pro 
spoleèenství a pro vìèný život. Pán nás zve, 
abychom byli radostnými hlasateli poselství 
o milosrdenství a nadìji! Je krásné zakoušet 
radost z šíøení této radostné zvìsti, sdílet 
poklad nám svìøený, abychom potìšovali 
znièená srdce a dávali nadìji mnoha bratøím 
a sestrám ponoøeným do temnoty. Jde o to, 
abychom následovali a napodobovali Ježíše, 
který, plný lásky, vyšel vstøíc chudým 
a høíšníkùm jako pastýø za ztracenou ovcí. 
Ve spojení s ním mùžeme odvážnì otevírat 
nové cesty pro evangelizaci a pro povznese-
ní èlovìka.

Drazí bratøi a sestry, nech� tato postní 
doba najde celou církev disponovanou 
a ochotnou pøinášet tìm, kdo žijí ve hmotné, 
mravní a duchovní bídì, evangelní svìdec-
tví, jehož souhrnem je zvìst o lásce 
milosrdného Otce, pøipraveného obejmout 
v Kristu každého èlovìka. Dokážeme to v té 
míøe, v jaké budeme pøipodobnìni Kristu, 
který se stal chudým a svou chudobou nás 
obohatil. Pùst je vhodnou dobou k dávání ze 
svého. Udìlá nám dobøe, když se budeme 
ptát, èeho se mùžeme zbavit, abychom 
pomohli druhým a obohatili je svou chudo-
bou. Nezapomínejme na to, že pravá 
chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání 
bez kající dimenze. Nemám dùvìru k almuž-
nì, která nic nestojí a která nebolí.
Nech� Duch Svatý, díky nìmuž „«[jsme] prý 
smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby 
chudáci, a pøece mnohé obohacujeme, jako 
bychom nic nemìli a zatím máme všechno“ 
(2 Kor 6,10), podporuje naše pøedsevzetí a 
posiluje v nás pozornost a zodpovìdnost 
vùèi lidské bídì, abychom se stávali 
milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto 
pøáním vás ujiš�uji o své modlitbì za to, aby 
každý vìøící a každé církevní spoleèenství 
plodnì vykonali postní pou�, a prosím vás, 
abyste se modlili za mne. A� vám Pán žehná 
a Panna Maria vás ochraòuje.

Ve Vatikánu 26. prosince 2013
slavnost svatého Štìpána, jáhna a prvomu-
èedníka

FRANTIŠEK

Pokraèování ze str. 3
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Anketa MOSTu

Karneval

Milí ètenáøi MOSTu, vit.  V podstatì témìø nikdo nevyslo- lem“…. Vìtšina z vás se domnívá, že 
v minulém èísle jsme zveøejnili vil ochotu zapojit se osobnì a pravi- MOST neztrácí bìhem let na kvalitì 

anketu k 20. výroèí zahájení vydávání delnì do tvorby MOSTu – to jsme i a vesmìs udržuje si svoji úroveò, což 
našeho farního èasopisu, ve které èekali… je to závazek. Pøesto zde nás tìší a zavazuje. No a témìø 
jsme vám položili otázky, vztahující vybízíme, prosíme, žádáme: pište všichni ètou MOST v papírové podo-
se zejména k obsahu, ale i k formì. nám. Leccos se ve farnosti dìje, bì, což je OK. Na doplnìní ale nutno 
Došlé odpovìdi jsme vyhodnotili leccos prožíváte, máme rùzná spole- dodat, že papírové noviny již dnes 
následujícím zpùsobem. Z vašich èenství, skupinky – ale v MOSTu to hrají druhé housle, hlavní formou 
odpovìdí plyne, že MOST ètete ani nìkdy není vidìt. A pøitom médií, žurnalistiky, pøedávání názorù 
pravidelnì, což nás tìší. Zhruba 80% vìtšina z vás by alespoò krátký a informací je všemocný internet, 
ètenáøù ho ète v podstatì celý, a když èláneèek urèitì zvládla. Proto nevá- a proto i vy sledujte dìní v naší 
nìco nepøeète, aspoò „ho projede hejte a pošlete nám èlánky. Nemusí farnosti na www.trinec.farnost.cz. Je 
oèima, o èem èlánek je“. S grafickou být dlouhé, mohou mít chyby, mohou tam nyní už skoro vše, najdete tam 
stránkou nemáme problém, témìø být takøíkajíc „neopracované“ – my si jazykový sled bohoslužeb, pravidelné 
všem vyhovuje a líbí se. V podstatì poradíme a dáme tomu formu. Ale ohlášky „kdy za koho“ a další infor-
všem postaèuje množství fotografií – základní informace nám musíte dát mace ze života farnosti. Takový je 
asi všichni chápeme, že nejsme vy, vy farníci, ètenáøi. Vìtšina z vás by trend a jinam už to asi smìøovat 
obrázkový žurnál, že fotky „zaplácá- uvítala i èlánky k negativùm o dìní nebude. Dìkujeme za ètenáøskou 
vají místo“ a mnoho fotek z farních kolem nás v Církvi. Nebráníme se pøízeò „v prvních 20 letech“ a … 
akcí lze nalézt na farním webu. Èeho nièemu, ale pøed zveøejnìním musí- pište, pište, pište. A své pøíspìvky 
by mohlo být více:  jen tìsnì, ale me peèlivì zvážit zejména pravdivost posílejte na most@seznam.cz 

Redakce MOSTu     pøece jen vítìzí požadavek na více a smysl èlánku. Možná to budete 
informací z okolí farnosti – takže se nìkdo vnímat jako cenzuru, ale je 
pokusíme v budoucnu psát nìco i jednoduché, jak øíkal nedávno 
o okolních farnostech, o dìkanátu, P. František na kázání, nìco ve zlosti 
obèas i o diecézi. Vyšší úroveò pone- rozbít, než v lásce a trpìlivosti nìco 
cháme „odborníkùm“ z Katolického vytvoøit, vybudovat. A známe to 
týdeníku a spol. Vìtšina z vás chce každý ze svého bìžného života: kriti-
více vìrouèných èlánkù – i zde se zovat všichni, pracovat nikdo. Nebo 
mùžeme pokusit pro vás nìco pøipra- ono známé: „Po vojnì každý generá-

V souèasné diskusi kolem tzv. "církevních rùzným zpùsobem. To nebyly jen dary 
restitucí" je èasto, mimo jiné, nastolována panovníka èi knížete, který mohl církvi 
otázka historického vlastnictví církevního majetek odejmout. Velmi èasto totiž církev 
majetku. K tomuto tématu je následující komen- majetek získala historickým vývojem na 
táø historika a politologa PhDr. Michala Pehra základì nejrùznìjších intencí, pøíspìvkù 

vìøících, odkazù, darù ale i koupí a také na 
Nejenom v našem prostøedí se velmi èasto základì své vlastní hospodáøské èinnosti.

setkáváme s demagogickým argumentem, že O tom, že církev je právoplatným vlastní-
církev nikdy majetek nevlastnila, protože to byl kem svého majetku, nepochybovalo ani 
majetek panovníka respektive státu a církev prvorepublikové Èeskoslovensko, které aè 
ho mìla jen propùjèený, a tudíž stát si ho mohl nìkdy protikatolicky naladìno uvádìlo vždy 
kdykoliv pøivlastnit. Tento „oblíbený“ argument pøíslušnou církevní instituci jako právoplatné-
kritikù církve využívá skuteènosti, že vývoj ho vlastníka. Je nepochybné, že kdyby existo-
vlastnictví církevního majetku prošel po právní valy jakékoliv pochybnosti o vlastnictví, tak už 
stránce složitým procesem, a navíc mnohdy meziváleèné Èeskoslovensko by tento maje-
se stal cílem zájmu nejrùznìjších „nene- tek zpochybnilo a snažilo se jej získat ve svùj 
chavcù“ nebo chceme-li nejednoho státu, prospìch, ale to se nikdy nestalo. To až 
panovníka èi diktátora, protože církev se v pozdìjší dobì jsme svìdky nemístného 
mnohdy jevila jako snadná obì�, nemající zpochybòování, kdy komunistický režim zaba-
èasto žádné mocenské prostøedky. vil podstatnou èást církevního majetku s cílem 

Pravdou je, že ve støedovìku nebo i pozdìji ji ekonomicky ovládnout. Stále platné (proti) 
skrze patronátní právo jsme svìdky nejrùznìj- církevní zákony z roku 1949 jsou toho 
ších interpretací církevního majetku a snad dokladem.
právì proto jsme v této dobì svìdky i boje 
duchovní a svìtské moci o nadvládu. pøevzato ze serveru Tiskového støediska 

Historický vývoj však potvrdil vlastnictví Èeské biskupské konference - 
církve, která získala majetek v prùbìhu staletí www.tisk.cirkev.cz

Dne 8.2.2014 se uskuteènil KARNEVAL pro 
dìti z naší farnosti. Ten letošní se opravdu 
vydaøil, i když oproti loòskému bylo ménì dìtí. 
Byly však hodné, ochotné soutìžit, tancovat 
a proto to byl karneval plný smíchu, radosti 
a pohody.

Pro dìti byly pøipraveny soutìže na téma 
z pohádky do pohádky, ve kterých sbíraly body 
a stateènì bojovaly o úplnì každý bod. Zavítali 
mezi nás i Pat a Mat, kteøí zahráli dìtem 
scénku, zcela pøipomínající jejich pøíhody 
z pohádky. Mezi soutìžemi dìti tancovaly, ty, 
které se ještì nezúèastnily nìkteré z našich 
akcí, se nauèily tancovat káèátka, banana atd.

Jsem moc ráda, že rodièe dìti pøivedli, 
nebo� bez nich by karneval nebyl tak krásný, 
spontánní a zábavný. Doufám, že i za rok dìti 
budou mít zájem a karneval zopakujeme.

Chtìla bych podìkovat tøinecké mládeži, 
která pøidala ruku k dílu a vìnovala se dìtem. 
Maciovi a Romanovi za skvìlý hudební 
doprovod.

Našim knìžím za pomoc pøi financování 
a všem, kdo mì podporují modlitbami 
a finanènì, velký Pán Bùh zapla�.

Máme v Tøinci ještì hodnì mladých, kteøí by 
se mohli pøidat k naší mládeži. Zvu právì vás 
na sobotní spoleèenství mládeže, které zaèíná 
v 18. hod. Dveøe jsou otevøené pro všechny a 
najdete zde  hodnì nových kamarádù, zažijete 
mnoho dobrodružství a budete velkou podpo-
rou pro dìti.

Vás dìti ráda uvidím na dalších akcích pro 
dìti. Nebojte se pøijít.

Farní teta Silva

Církvi majetek stejnì nepatøil

*  *  *



Je poslední nedìle pøed zaèátkem postní doby. Moje pøedsevzetí na postní dobu:

Konèí doba radovánek, plesù a karnevalù a pøichází Každý den se pomodlím: ........................................ 
období, kdy se chceme hluèných zábav vyvarovat ......................
a více vyhledávat ticho, ve kterém mùžeme lépe 

rozvíjet náš vztah k Bohu a našim blízkým. Je èas 
Za každý den, kdy splníš své pøedsevzetí o modlitbì, zamyslet se nad tím, jaká si dáme pøedsevzetí. Co mi 
si vybarvi rùžièku.pomùže, co za tìch 40 dní pùstu promìní mé srdce, 

aby se stalo lepším? Jedinì èisté a vnímavé srdce Promìní se – rozkvete – tvé srdce do Velikonoc?
dokáže – nejen o Velikonocích - prožívat plnost 

radosti z Kristova vzkøíšení.  

Jedním z prostøedkù je modlitba – 

opravdové naslouchání Bohu.

   Zda to bude jeden desátek rùžence, 

jeden Zdrávas nebo tøeba modlitba 

Otèe náš, to záleží na rozhodnutí a 

možnostech každého. Pamatujte, že 

lepší je dát si ménì nároèné pøedse-

vzetí, ve kterém ale zvládnete po 

celou dobu postní vytrvat. Kdo se 

nauèí být vìrný v malièkostech, bude 

vìrný také ve velkých vìcech.
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PANE, PROMĚ Ň UJ NAŠ E SRDCE

Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva

Rébus na postní dobu



Citáty jsou moudrá slova, která se 
dobøe pamatují, která povzbudí 
a pomùžou nám být lepšími. Slova, 
která vyšla z úst mnoha svatých 
a která nás posunou dopøedu, 
k Bohu. 

- Bez modlitby, bude tvùj život 
plný omylù.

- Mezi naøizováním a láskou musí 
být rovnováha.

- Cesta ke svatosti je pro kaž-
dého... staèí jen chtít.

                     sv. Tomáš Akvinský

- Když lidi soudíte, nemáte èas je 
milovat.

           bl. Matka Tereza z Kalkaty

- Mnoho problémù v rodinách 
vzniká z toho, že manželé se 
navzájem nemilují.

- Nepøítelem mezi rodièi a dìtmi 
je hnìv.

- Když chci zmìnit své okolí, 
musím zaèít u sebe.

- Nosit v sobì neodpuštìní èlovìka 
deptá.

Sepsala Alena Martynková

Turecko

Osmidenní poutní zájezd dìkanátu Frýdek 
ve dnech od 9.9. do 16.9.2014. Cena 
20.900 Kè zahrnuje letenku, letištní 
poplatky, 7x ubytování v hotelu*** vèetnì 
polopenze, transfer a dopravu po Turecku 
klimatizovaným autobusem, kompletní 
pojištìní a služby prùvodce. 

Pøihlásit se mùžete ve farnosti Hnojník, 
tel.: 558 696 239, 731 625 655

Svatý Antonínek - farnost Blatnice pod 
sv. Antonínkem 15.6.2014

Šaštín - Slovensko  15.9.2014 

Koclíøov 4.10.2014

Vážení farníci, závazné pøihlášky 
a informace na telefonním èísle 
606 127 702  a  558 996 282.

Podrobné informace budou písemnì vèas 
oznámeny.

D. Paduchová
K. Hotaøová

Poutì do Medjugorje

Festival mládeže 31.7. - 10.8.2014

Rodiny 5.8. - 14.8.2014

Bližší informace: 

Stanislav Franek tel. 774 218 970

Agata Kowalczyk tel. 775 229 948 

Czêstochowa

Rok s rokem se sešel a máme tady další 
pou� do Czêstochové, na kterou zveme 
dìti, mládež, rodiny a všechny, kdo by 
chtìli prožít krásný den v blízkosti naší 
matky Marie.

Pou� se koná dne 22.6.2014. Cena je 
200 Kè za dítì a 250 Kè pro dospìlého.

Nìkteøí si øeknou - tolik penìz, kde to 
máme vzít. Sama vím, že to není lehké, 
ale vždy se dá nìco odepøít a ty penízky 
nìjak dát dohromady. Opravdu to stojí za 
to. Mùžete se podívat na fotky z minulých 
roèníkù.

Zájemci se mohou pøihlásit u Silvy 
Kreželokové, tel.: 605325749, 
e-mail: s.krezelokova@seznam.cz

Mùžete jet i s koèárky. Je nutný platný 
cestovní doklad.
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Poutní zájezdy

Stejnì jako v loòském roce povedou 
nedìlní Køížové cesty, které zaèínají od 
16:15 hodin, jednotlivá farní spoleèenství:

  9.3. - Spoleèenství mužù

16.3. - Sympatycy Radia Maryja 
a spoleèenství seniorù

23.3. - Farní mládež

30.3. - Spoleèenství matek

  6.4. - Chrámový sbor Laudamus

13.4. - Spoleèenství mužù

Páteèní Køížové cesty povedou ministranti 
a akolyté.

Køížová cesta

Postní rekolekce pod vedením O. Adama 
Ruckého probìhnou od nedìle 6.4.2014 
do ètvrtku 10.4.2014. 

Mše svaté s rekolekèní promluvou: 
nedìle 6:30, 8:00, 10:00 a 17:00 
všední dny 6:35, 9:00 a 17:00

Postní rekolekce

Citáty a moudra aneb 
co øekli svatí to platí

Eliška Golasowská 

Anna Vondráèková 

Anna Szotkowská 

Samuel Cieluch 

Jakub Caputa

Maxmilián Vrbica

Vojtìch Pustovka 

Vendula Zwrtková

Ester Kolesárová 

Beata Mikulicová 

Viola Janoczková 

Buï Bohu chvála, dík a èest 
a pozdravení, že vzešla nová 
ratolest na vinném kmeni! 

Z milosrdenství Otcova jsme údy 
tìla Kristova a putujeme s ním za 
Božím královstvím.

Josef Ramsza (70)

Žofie Putniorzová (90)

Anna Sikorová (65)

Karel Günter (81)

Bronislav Labuda (79)

Marie Hliœnikowska (87)

Halina Sikorová (42)

Jiøí Fiala (64)

Marie Vávrová (87)

Imrich Benedik (77)

Rudolf Franek (87)

Wanda Delongová (88)

R.I.P. 

Z vody a Ducha svatého 
se narodili 

Rozlouèili jsme se

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *



§ §Nedìle 2.3.2014 – 8. nedìle v mezidobí; Každý pátek vyjma prvního pátku je 
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 

s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-§Støeda 5.3.2014 – Popeleèní Støeda; 
denství.zaèíná postní doba; den pøísného postu 

§od masa a újmy. Pùst od masa je závazný První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
pro všechny, pùst újmy (jednodenní Božskému Srdci Ježíšovu.
nasycení) od 18 do 60 let vìku. §Mše svatá v Domovì pro seniory na 

§Nedìle 9.3.2014 – 1. nedìle postní; 6.30 Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. pøed zaèátkem mše svaté je možno 

pøistoupit ke svátosti smíøení.§Nedìle 16.3.2014 – 2. nedìle postní; 6.30 
§a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 

sobotu od 15.30 hodin. Pùl hodiny pøed §Støeda 19.3.2014 – Slavnost sv. Josefa, 
zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit snoubence Panny Marie.
ke svátosti smíøení.§Nedìle 23.3.2014 – 3. nedìle postní; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
Redakce neruèí za jazykový sled jednotli-§Úterý 25.3.2014 – Slavnost Zvìstování 
vých mší svatých. Sledujte vývìsku Pánì.
v kostele!§Nedìle 30.3.2014 – 4. nedìle postní; 6.30 

a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
§Nedìle 6.4.2014 – 5. nedìle postní; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
§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 páteèní 
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 
rozpamiêtywanie Mêki Pañskiej“.

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

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

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

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

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

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

§
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8. nedìle v mezidobí (2.3.)
1. ètení: Iz 49,14-15; 2. ètení: 1 Kor 4,1-5; 
Evangelium: Mt 6,24-34
Žalm: odp. V Bohu jen odpoèívej, duše má.
Ref. Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

1. nedìle postní (9.3.)
1. ètení: Gn 2,7-9;3,1-7; 2. ètení: Øím 5,12-19; 
Evangelium: Mt 4,1-11
Žalm: odp. Smiluj se Pane, nebo� jsme 
zhøešili.
Ref. Zmi³uj siê, Panie, bo jesteœmy grzeszni.

2. nedìle postní (16.3.)
1. ètení: Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; 2. ètení: 
Evangelium: Mt 17,1-9
Žalm: odp. A� spoèine na nás, Hospodine, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Ref. Mamy nadziejê w mi³osierdziu Pana.

3. nedìle postní (23.3.) 
1. ètení: Ex 17,3-7; 2. ètení: Øím 5,1-2.5-8; 
Evangelium: Jan 4,5-42
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem.

4. nedìle postní (30.3.)
1. ètení: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; 2. ètení: Ef 
5,8-14; Evangelium: Jan 9,1-41
Žalm: odp. Hospodin je mùj pastýø, nic 
nepostrádám.
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego.

5. nedìle postní (6.4.)
1. ètení: Ez 37,12-14; 2. ètení: Øím 8,8-11; 
Evangelium: Jan 11,1-45
Žalm: odp. U Hospodina je slitování, hojné 
u nìho je vykoupení.
Ref. Bóg Zbawicielem, pe³nym mi³o-sierdzia.

Nedě lní liturgie
v bř eznu

Poøad bohoslužeb v bøeznu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. dubna 2014. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.3.2014.

Úmysly apoštolátu 
modlitby – bøezen 2014

Denní modlitba Apoštolátu

Nebeský Otèe,

kladu pøed tebe celý dnešní den a ve 
spojení s 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 a našich biskupù.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

1. Všeobecný úmysl: Aby ve všech kulturách 
byla respektována práva žen a jejich 
dùstojnost.

2. Evangelizaèní úmysl: Za mladé lidi, aby 
mnozí z nich pøijali Pánovo pozvání 
a obìtovali svùj vlastní život hlásání 
evangelia.

3. Národní úmysl: Za matky v požehnaném 
stavu, aby se jejich dìti mohly narodit 
a vyrùstat v láskyplných rodinách.
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