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A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy 

tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.
Rodz. 1, 9-10 

Stworzenie świata – dzień trzeci



2 MOST 244/XXI

Dnes, v neděli 6. dubna 2014, kdy 
vychází toto číslo MOSTu, v naší farnosti 
začínají pravidelné postní rekolekce. 
Stejně jako v letech předchozích, je bude 
vést nám všem dobře známý a blízký 
P. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro 
duchovní povolání. My si stále možná 
pamatujeme P. Adama jako mladého kap-
lana z let 1977-1984, ale čas běží… Ale i po 
30 letech od tehdy násilného odchodu 
z Třince (po zásahu komunistické moci 
a StB proti němu ve známém politickém 
procesu z let 1984-1985) má Otec Adam 
i ve svých 63 letech stále elánu a síly na 
rozdávání a výbornou kondici. Posuďte 
sami: v posledních týdnech vedl duchovní 
obnovy v Lukách u Jihlavy, Slavkově 
u Brna, Čejkovicích, Králikách a koncem 
března – kdy vznikl tento článek – byl 
v Jihlavě. A nyní jsme na řadě my, Třinec.   

MOST: Otče Adame, naposledy jste byl 
u nás v Třinci na jaře 2013, kdy jste 
tradičně hlásal postní rekolekce. Co se 
událo během uplynulých 12 měsíců ve 
Vašem životě? 

P. Adam Rucki: Všechno je milost. Vše, 
co jsme a co máme. Během posledního 
roku největší radost nám dělal Svatý otec 
František, který je úžasným darem Ducha 
svatého. Nejenom pro naši církev, ale 
i pro celý svět. Odloučení bratři nám ho 
závidí a nevěřící mají ho v úctě a naslou-
chají mu. V té bídě politické scény je pro 
mnohé novou nadějí. Během posledního 
roku jsem dával exercicie deset týdnů pro 
kněze, bohoslovce, jáhny před svěcením 
a pro řeholnice. Duchovní obnovy, 
většinou trvající tři dny, jsme prožívali 
v šestnácti farnostech. Hlavní náplní ale 
zůstávají návštěvy kněží ve farnostech.

MOST: Vraťme se k papeži Františkovi. 
Nedávno jsme si připomněli výroční den 
jeho zvolení. Co přinesl rok jeho působení 
v úřadu nové hlavy katolické církve dle 
Vás pro nás řadové věřící, pro zdejší 
kněze? Změnilo se něco? 

Postní rekolekce s Otcem Adamem: Mojžíš a my
P. Adam Rucki: Papež František vnesl 

do církve nové jaro, které je plodem 
Ducha svatého. Mnoho lidí ve světě se 
vrátilo na bohoslužby, mnozí opět našli 
zpovědnice, když slyší slova Svatého Otce 
o neúnavném milosrdenství nebeského 
Otce. Pro nás kněze papež František je 
velkou výzvou. Hledáme způsob, jak 
zjednodušit svůj život, abychom se ještě 
více připodobnili Ježíši Kristu. Člověk 
této doby se podobá dětem, které milují 
obrázkové knížky. Už nechtějí slyšet 
slova, zacpávají si uši, ale naštěstí nemají 
třetí a čtvrtou ruku, aby si zakryli oči. Více 
věří zraku než uším, proto je velmi 
důležité, abychom jim ukázali Ježíše ve 
své tváři. Vždyť každý pokřtěný je 
prodloužením lidství Ježíše Krista na této 
zemi.

MOST: Jste biskupským vikářem pro 
duchovní povolání. Řekněte nám prosím, 
jak to vlastně s těmi povoláními je… Má 
naše diecéze dost kněží? Jsou všechny 
farnosti obsazené? Jak moc a kdy nám 
hrozí situace, že ve farnosti nebude kněz? 
A co mladí, budoucnost? Kolik má naše 
diecéze nových povolání, kolik mladých 
mužů máme v semináři? 

P. Adam Rucki: Naše diecéze momen-
tálně má poměrně dost kněží. Kdyby-
chom nevysvětili ani jednoho během 
dvaceti let, diecéze by dále fungovala, 
protože největší množství kněží je kolem 
třiceti až čtyřiceti let. Některé menší 
farnosti nemají kněze, ale i tak v poslední 
době přišli kněží do farnosti, které dlouhá 
léta neměly pastýře. Až se probudí „spící 
kolos – laici“, určitě evangelizace dostane 
nový dynamismus, který sledujeme 
v Jižní Koreji a v jiných misijních částech 
světa.

MOST: Jak vidíte úroveň katolické víry 
v naší zemi, zejména v naší diecézi? Jste 
knězem již 40 let, takže můžete hodnotit. 
Byli jsme tady zbožnější kdysi, za nor-
malizace? Nebo nyní, 25 let po sametové 
revoluci, kdy naše církev žije v období 
největší náboženské svobody za dlouhou 
dobu a můžeme si dělat co chceme? Na 
komunismus se už nyní nejde vymlou-
vat… Co duchovní život a a duchovní 
povolání v dnešním liberálním a konzum-
ním světe?

P. Adam Rucki: Mládež je stejně skvělá, 
jako v minulosti před revolucí, ale mají to 
dnes mnohém těžší, pro velké množství 
lákadel, které jim nabízí tento svět. Sám 
přemýšlím, zda by se mi podařilo dnes 
vytvořit větší společenství mladých, jak 
tomu bylo v Třinci, Valašských Klo-
boukách nebo v Napajedlech. Domnívám 
se, že rozhodující vliv na mladé mají 
dobré rodiny a kněží, kteří věnují více 
časů mládeži. Když jsem nastoupil před 
devatenácti roky do semináře jako 
spirituál, bylo tam 158 bohoslovců a nyní 
pouze kolem padesáti. Naše diecéze má 
v konviktu pět kandidátů, v pěti ročnících 
studuje devět bohoslovců a na kněžské 

svěcení letos čekají dva jáhnové. Stále 
jsem přesvědčen, že evangelium a evan-
gelizace je ještě v plenkách, a ne za ze-
nitem, jak se někteří domnívají. Odpůrce 
na poušti lákal Ježíše, aby byl důležitý, 
velmi úspěšný a měl moc za cenu, že se 
pokloní. Stejně pokoušel v dějinách 
pastýře i ovečky, a dělá to i nyní. Svatý 
otec František burcuje všechny, aby šli 
cestou dolů, aby se podobali Ježíši, který 
se ponížil až k smrti kříže. Rodiče, kteří 
poslouchají Boha, mají poslušné a radost-
né děti. Pastýři, kteří velmi naslouchají 
Pánu, budou mít skvělé farníky. Vyžaduje 
to z obou stran velkou pokoru, aby 
i pastýři se nechali vést. Budeme-li mít uši 
učedníka (až do smrti), budeme mít také 
ústa proroka. Člověk se moc nemění. 
V minulosti bylo více lidí v kostelích 
a rodiny měly větší vliv na výchovu. Dnes 
lidí je méně, ale přibývá těch, kdo žijí 
z víry, kdo se více vzdělávají, čtou Bibli. 
Pán mluvil o malém stádci a ne o davech. 
Jsem přesvědčen, že menší množství 
kvalitních křesťanů bude mít větší vliv na 
svět, než větší množství vlažných 
křesťanů. Ježíš mluví o malém množství 
kvasu, který prokvasí větší množství těsta 
a o soli, která dá chuť jídlu, chuť k ra-
dostnému životu z víry.

MOST: Dnes, v neděli 6. dubna 2014 
začínají v třinecké farnosti další postní 
rekolekce pod Vaším vedením. O čem 
budou? Co jste nám přišel říct, jaké je 
Vaše poselství? 

P. Adam Rucki: Velmi se těším na 
obnovu v Třinci. Téma bude „Mojžíš“. 
Budeme si povídat o jeho hlubokém 
přátelství s Bohem a velkém úkolu 
osvobodit zotročený lid. Když Mojžíš 
odmítl rutinu a jednoho dne překročil 
neznámou hranici, setkal se s Bohem, 
který se mu zjevil skrytý a skryl se zjevený 
v tajemství keře, který byl proměněn 
v nehasnoucí oheň. Poznáme nejenom 
zářící tvář Mojžíše, ale také pramen, 
z kterého to světlo pramenilo. Cestou za 
Mojžíšem vstoupíme na nesnadné stezky, 
plné překvapení pro ty, kdo se chtějí 
osvobodit z otroctví. Ukážeme si Mojžíše 
jako člověka z masa a krve, člověka 
z hlíny, který je někdy blízko zoufalství, 
ale také který dovede dokonale zharmoni-
zovat svoje obrovské schopnosti se svými 
velkými nedostatky. Objevíme, jak máme 
blízko k midiánskému pastýři, který se 
odvážil vyjít až za step, což změnilo jeho 
život, ale také život celého jeho lidu. 
Během obnovy čtěte, prosím, doma knihu 
Exodus – 2. Kniha Mojžíšova. Potom lépe 
pochopíme mnohé věci a zakusíme větší 
požehnání. Prosím o modlitbu. Já se 
modlím už delší dobu. Dobře, že jste !

MOST: Děkujeme za odpovědi a pře-
jeme Vám, abyste zůstal stále stejným 
Otcem Adamem, jehož známe více než 30 
let a jež nám čas od času vlévá do žil 
radost z víry. 

Připravil Marian Kozok
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Velikonoce opět klepou na dveře. Opět 
vyslovujeme slůvka "veliká noc" a opět si 
připomínáme naše předky ve víře na 
jejich cestě z egyptského otroctví do své 
vlasti. Je ale trochu škoda, že řada lidí 
bere biblické poselství jen jako vyprávě-
ní, jako legendu. Velikonoce jsou 
označovány za svátky jara, což je 
nesmysl, ale to nemusíme znovu opa-
kovat. Snad si z Písma svatého pamatu-
jeme na chvíli, kdy se izraelité objeví 
v blízkosti mořského břehu a za nimi je 
slyšet hluk blížícího se vojska. Tehdy 
vztahuje Mojžíš ruce nad moře, to se 
rozdělí a národ přechází na druhý břeh. 
Tohle štěstí ale nebudou mít už jejich 
pronásledovatelé. Přechod Rudým 
mořem je ale předobrazem jiného pře-
chodu, velikonočního přechodu skrze 
pramen křestní vody, kdy se člověk stal 
dítětem Božím a dědicem Božího 
království. O slavnosti židovské Veliké 
noci došlo k jejímu vnitřnímu naplnění: 
Ježíš Kristus vítězí nad smrtí a vychází 
z hrobu. Paradoxně si bere jako svědky 
této události hlídače hrobu, kteří se za 
několik hodin dají podplatit, aby tvrdili, 
že vše bylo podstatně jinak. Tahle 
manipulace pokračuje v různých obmě-
nách dále. Za peníze se vytvářejí "nové 
pravdy" a kdo je nepřijmou, stávají se 
něčím jako buď nevzdělanci, nebo 
zpátečníky, či dokonce nepřáteli národa. 
Není nám jistě neznámým, že právě 
o velikonoční vigilii má svoje nezastupi-
telné místo křestní bohoslužba, kdy se 
světí křestní voda a ti, kteří se připravo-
vali na křest, tuto svátost přijímají. Rudé 
moře není ale jen historickou záležitostí. 
Jistě, na mapě je najdete i dnes. 
V historii se ale jiné "rudé moře" 
přehnalo částí světa a zanechalo po sobě 
tragické následky. Najednou všechno 
bylo jinak. To, co bylo hlásáno Ježíšem 
Kristem, který byl už jako dítě nazván 
Světlem k osvícení národů, bylo nazváno 
tmářstvím, člověk- Boží obraz musel být 
nově nazván náhodným potomkem 
opice… snad to ani není třeba všechno 
vyjmenovávat. Kultura, vzdělanost a vše 
další, co křesťanství přineslo, bylo 
smeteno ze stolu, nebo drze přivlastně-
no těmi, kteří mu vyhlásili nesmiřitelný 
boj. Tento boj nás neblaze poznamenal 
a můžeme říci, že s jeho následky se 
setkáváme v bohaté míře dodnes. 

V letošním roce si připomínáme 50. 
výročí uzavření a demolice farního 
kostela Všech svatých v Třinci Konské. 
Mám před sebou Kalendarz Śląski na 
letošní rok, kde na straně110. a 111. je 
krátká vzpomínka na celou událost. 
Cituji doslova: "V říjnu 1962 došlo 
k uzavření Těšínské cesty a tím i 

Rudým mořem
přístupu do kostela. Dne 14. července 
1964 byl dosavadní duchovní správce 
v Třinci Konské P. Erwin Durczok 
jmenován duchovním správcem 
v Bruzovicích a duchovní správu v Třinci 
K o n s k é  p ř e v z a l  n a  k r á t k ý  č a s  
P. František Tomanek, farář z Třince. 
Dne 25. srpna 1963 se farnost rozloučila 
s P. Erwinem Durczokem, který se 
29. srpna 1963 odstěhoval do Bruzovic. 
V neděli 29. března 1964 byla poslední 
bohoslužba. Mši svatou sloužil tehdejší 
českotěšínský ordinář Antonín Veselý. 
Při mši svaté kázal děkan P. Adolf 
Waloszek z Jablunkova. Kostel nemohl 
pojmout množství lidí, kteří přišli na 
bohoslužbu. P. Durczok se o bohoslužbě 
dozvěděl až po ní. Dne 30. března 1964 
byl kostel definitivně uzavřen. V červenci 
1969 byl zbourán. Kostel v Třinci Konské 
byl vykoupen Třineckými železárnami za 
směšnou částku 548,- korun. (Nejde 
o překlep: částka činí pět set čtyřicet osm 
korun československých. Celý církevní 
majetek farnosti: čili kostel, fara, budova 
někdejší katolické školy a zhruba 3 hek-
tary pole, byly oceněny sumou 3.711,- Kč. 
Jen pro porovnání: v roce 1954 byl 
úřední odhad tohoto majetku 883.000,- 
Kč."- Konec doslovného citátu. Je 
otázkou, zda tato směšná částka byla kdy 
zaplacena. Zajímavá je ale jiná otázka: 
farní kostel Všech svatých v Třinci 
Konské byl zapsán v seznamu kulturních 
památek ČSSR. Najednou na něčí žádost 
byl velmi ochotně vyškrtnut z tohoto 
seznamu jen proto, aby mohl být 
zbourán...! To byla ochrana ze strany 
státu! Dnes se zapisuje do seznamu řada 
podivných věcí - třeba kůlna s dílnou, 
garáží a chlívkem pro králíky - to není 
vtip, ale taky se klidně nechá zbourat 
kostel. Je otázkou, kdyby tam stála jiná 
budova, zda by byla taky zbourána… 

Jistě nechceme jitřit staré rány, kostel 
v této podobě se již zpátky nevrátí, ale 
když je řeč o odškodnění církve za škody 
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spáchané a majetek zabavený, najednou 
nevíme, jak se k tomu postavit a byli 
bychom skoro blízcí tomu, abychom 
kritizovali církev. Kdopak asi stavěl 
kostel v Konské? Nebyli to náhodou vaši 
předkové, kteří nejednou dávali na 
stavbu snad i poslední groše? A pak 
najednou přijde někdo a začne věřící 
urážet, obviňovat a zneužívat jejich 
nevědomosti? Jak už bylo poznamená-
no: nebudeme jitřit staré rány, ale taky 
nemá nikdo právo věřící hanobit a tlačit 
je do kouta. Nakonec není až tak velikým 
tajemstvím, jak se naše společnost 
změnila po tom, co byla vypláchnuta 
"rudým mořem". Mnoho věcí, zejména 
těch, které se opakují, bereme už jako 
samozřejmost. Mohli bychom se podívat 
na jednu jarní drobnost: Kolik asi síly 
vydá seménko, než prorazí vrstvu půdy, 
aby mohlo růst dále, vykvést a přinést 
svůj plod? Tu vrstvu různých novodo-
bých "pravd" nikdo neprorazí za nás. 
Neprorazíme-li ji sami, nikam nevyros-
teme. Semeno, které prorazilo, má šanci 
růst. 

Tak ať nás letošní veliká noc zase 
inspiruje. Ne k tradičnímu prožití, ale 
k netradičnímu prolomení všelijakých 
frází a sto i vícekrát opakovaných 
nesmyslů a lží. Do Božího království je 
třeba dorůst a to za nás nikdo neudělá. 

P. František

Děkovné setkání rodáků a farníků z třinecké farnosti a okolí
Při příležitosti dvaceti let kněžského 

svěcení budu v neděli 29. 6. 2014 v 15:00 
hodin slavit mši svatou ve farním kostele 
v Třinci spolu se všemi kněžími, kteří 
z Třince pocházejí a také s významným 
“Těšínským čtyřlístkem”, který oslavuje 
letos čtyřicet let kněžského svěcení. 
Promluvou nás povzbudí P. Adam Rucki.

Po ukončení děkovné mše sv. jste všichni srdečně 
zváni, jak z Třince, tak z okolí, na malé občerstvení 
s přátelským posezením na farní zahradě.

Na setkání se těší rodák P. František Cinciala, kněží 
z třinecké farnosti a ostatní spolubratři kněží.

Příležitost k velikonoční svaté 
zpovědi bude v sobotu 

12.4.2014 ráno od 9.00 do 
12.00 hodin a odpoledne od 

14.30 do 18.00 hodin.

Využijte hlavně dopolední 
hodiny, kdy je k dispozici více 

zpovědníků.
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Poděkování za akci
Misijní koláč 

Milí farníci a čtenáři měsíčníku 
MOST,

na 3. neděli postní proběhla již po 
čtrnácté naše tradiční farní akce Misijní 
koláč. O tom, že je naše farnost štědrá 
jistě není pochyb, nicméně výtěžek naší 
„koláčové sbírky“ předčil naše očekává-
ní.  Darovali  jste neuvěřitelných 
87 200,- Kč. Peníze poputují na našich 
pět adoptovaných dětí a zbytek financí 
opět darujeme O. Marianovi Kuffovi do 
slovenských Žakovců. 

Chtěla bych tak jménem organizátorů 
akce poděkovat všem, kdo jste jakkoliv 
přispěli ať už financemi nebo těm, kdo 
jste přiložili ruku k dílu a pekli nebo 
rozdávali. Díky vám všem, je to společná 
práce celé naší farnosti. 

Pozn.: Pokud byste měli zájem 
shlédnout film o práci O. Mariana 
v romských osadách na Slovensku, 
můžete se vypravit ve dnech 14. – 15.4. 
do kina Kosmos na film Všetky moje 
deti. Více se o filmu můžete dozvědět na 
www.vsetkymojedeti.eu. 

Pavla Golasowská

Před dvěma týdny proběhla v naší 
farnosti již tradiční akce "Misijní koláč". 
Kolik z vás si za tu dobu položilo otázku, 
jak se ty koláče a jiné laskominy dosta-
nou dobrovolníkům do krabic, kteří stojí 
a ochotně je nabízejí vám všem, třinec-
kým farníkům? Zodpovědnost za tuto 
akci už několik let nese dáma, kterou 
jistě dobře znáte. Je to moje mamka, 
Pavla Golasowská. A já bych ji nejen 
touto cestou ráda poděkovala za to, co 

Poděkování

dělá. Rok co rok obchází sponzory, aby 
bylo dostatek financí na suroviny, ze 
kterých se pak koláče pečou. Nákup 
surovin, následné přípravy, aby i pekaři 
měli během sobotního maratónu něco 
teplého do žaludku, všechna ta orga-
nizace teamu, aby vše fungovalo jak má, 
kolik čeho má být, to je obdivuhodné. 
Pak také následné organizování dobro-
volníků na nedělní rozdávání. Zdá se to 
jako samozřejmost, ale takto propraco-
vanou síť pekařů a dobrovolníků, systém 
pečení apod., to je několikaletá a ná-
ročná práce. Nutno podotknout, že tím 
práce na akci "Misijní koláč" nekončí. 
Důležité je dostat peníze k těm, kteří je 
potřebují. Zaplatit školné našim dětem 
adoptovaným na dálku a také předat 
peníze O. Mariánovi ze slovenských 
Žakovců, kde jsou peníze opravdu 
potřebné. Za to všechno chci poděkovat 
všem, kteří se na akci jakkoli podíleli. Ať 
už jsou to pekaři, dobrovolníci na 
roznášení koláčů, nebo ti, co sami něco 
upekli, sponzoři, vám všem, co jste 
přispěli, ale hlavně Pavle, bez které by 
tato skvělá akce nebyla! DÍKY! 

Katka

Duchovní obnova
Od pátku 28. února do neděle 2. břez-

na jsem se společně se svými 4 kamarády 
z našeho farního společenství mládeže 
zúčastnil postní duchovní obnovy pro 
mladé muže, a jelikož na mě tyto 
rekolekce hodně zapůsobily, rozhodl 
jsem se sepsat článek do farního ča-
sopisu MOST. Rekolekce proběhly 
v Arcibiskupském kněžském semináři 
v Olomouci a včetně nás se jich zúčastni-
lo 37 mladých mužů. Tématem této 

obnovy bylo „Stvoř mi čisté srdce, Bože!“ 
Rekolekce měli na starosti místní 
bohoslovci ze semináře a také P. Pavel 
Stuška, který je farářem v Nové 
Hradečné (obec vzdálená zhruba 35 km 
severně od Olomouce). Program začal 
páteční večeří, kde jsme se všichni 
seznámili a poté jsme měli příležitost 
prohlídky semináře, následovala 1. pro-
mluva P. Stušky zakončená půlhodino-
vou adorací. Další den byla na programu 
ranní mše svatá a další dvě velice 
zajímavé promluvy pana faráře. Po 
obědě jsme si mohli vyjít do parku, 
přistoupit ke svátosti smíření, projít si 
křížovou cestu anebo si zajít na duchov-
ní rozhovor k jednomu z místních kněží 
a odpoledne jsme ještě stihli Lectio 
divina s bohoslovci, což je metoda roz-
jímání Písma svatého. Po večeři jsme se 
sešli v televizní místnosti, kde nám 
P. Stuška pustil dva poutavé videoklipy 
a rovněž zde proběhla beseda, na které 
jsme mohli klást otázky ohledně Písma 
svatého, katechismu a víry obecně 
a P. Stuška i místní bohoslovci nám 
s radostí odpověděli na všechny z nich. 
Večer opět následovala společná ado-
race tichá i vedená (chvály, díky, prosby) 
a po ní jsme se již odebrali do svých 
postelí. Neděle začala společnou ranní 
modlitbou a v televizní místnosti se 
uskutečnila další beseda, tentokrát pou-
ze s bohoslovci, kteří nám vyprávěli 
o životě v semináři, studiu, o tom, jak si 
je Pán zavolal ke kněžství, jak jsou nyní 
v životě spokojeni, co jim na to doma 
řekli rodiče, když jim sdělili, že si je Ježíš 
zavolal ke kněžství a spousty dalších 
zábavných historek. Po besedě jsme šli 
na mši svatou, po které následoval oběd 
a zakončení celé duchovní obnovy. Po 
odchodu ze semináře jsme ještě zamířili 
do restaurace s naším známým Vác-
lavem Rylkem, který nás o této obnově 
informoval a tímto bych mu za to chtěl 
vřele poděkovat (i když si to nejspíš 
nepřečte, protože je v teologickém 
konviktu v semináři, kde se připravuje 
na kněžství). Jelikož nám vlak odjížděl 
až za 2 hodiny, šli jsme se ještě projít 
Olomoucí a navštívili jsme kapli sv. Jana 
Sarkandra, kde byl umučen a také 
katedrálu sv. Václava. Závěrem bych 
chtěl povzbudit všechny, kteří váhají, 
zda se zúčastnit nějaké duchovní obnovy 
či ne… Neváhejte a jděte do toho, od-
počinete si, seznámíte se s novými, 
věřícími lidmi a určitě vám to pomůže 
v duchovním růstu (v tomto se mnou 
určitě budou souhlasit moji kamarádi, 
kteří tam se mnou byli).

DB
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V ne příliš dlouhé historii farních 
stránek se udála další událost, která stojí 
za zmínku a mohla by zajímat nejednoho 
farníka. Farní stránky se přesunuly na 
nový, výkonný počítač připojený rychlou 
linkou k síti internetu, tedy server 
(služebník). Doufám, že si nikdo ničeho 
nevšiml, protože pokud ano, znamenalo 
by to že „ajťáci“ udělali chybu. 

Jak to vlastně bylo se starým serverem, 
a kdo jej vlastnil? Inu příběh začíná cca 
před 12 lety, kdy student Jan Šedo a jeho 
kamarádi z farnosti Luka nad Jihlavou 
založili občanské sdružení KrNet s cílem 
využít moderní informační technologie 
(internet), pro vzdělávání a osvětu široké 
veřejnosti v oblasti náboženského života 
křesťanských církví. Záběr tohoto sdru-
žení je dost široký, ale pro náš web byl 
podstatný projekt Farnost.cz, jehož vizí 
bylo poskytovat webhosting, tedy umožnit 
všem farnostem mít vlastní webové 
stránky a to za minimální náklady. 
Spousta, zejména malých farností, si totiž 
komerční služby v této oblasti nemohla 
dovolit, nebo nevěděla jak na to. Koupil se 
první server, ten byl umístěn ve farnosti 
Luka nad Jihlavou, zaregistrovala se 
doména „farnost.cz“, rozeslaly se nabídky 
farnostem a mohlo se začít tvořit. Finan-
cování bylo prostřednictvím dobrovol-
ných darů s tím, že doporučený příspěvek 
na provoz byl stanoven na 1000 Kč ročně. 
Každá farnost měla svou adresu (doménu) 
podle názvu své obce s koncovkou 
.farnost.cz. Proto i my máme adresu 
trinec.farnost.cz.

Tohoto projektu využilo během 12-ti 
letého období skoro 400 farností a dodnes 
jich tuto službu využívá asi 300. Člověk by 
si řekl, že od tolika farností se nasbírá 
dostatečný obnos na pořízení pořádného 
počítače (serveru) a ještě zbyde i na plný 
pracovní úvazek pro jednoho správce. 
Možná za to může tzv. psychologický efekt 
přihlížejícího (rozptýlení odpovědnosti) 
nebo snad absence bohatých farností, že 
tento finanční odhad vůbec neodpovídá 
realitě. Roky šly, přibyly další projekty 
(signály.cz,…) a pro správce projektu to 
začínalo být časově neúnosné. Navíc s na-
růstajícím počtem farností přibývaly 
i problémy technického rázu. Někteří 
neměli správně naprogramovány stránky 
a neefektivními výpočty velmi zatěžovali 
server, což se projevovalo v pomalém na-
čítání všech stránek. Jiným zas interneto-
vé viry odposlouchaly přístupová hesla 
a zavirovaly jejich weby. Chvílemi se 
zdálo, že se sami přesuneme na nějaký 
komerční webhosting a necháme projekt 
projektem. Ale správci se snažili, obstarali 
nový, výkonnější server, opatřili jej jinými 
programy, pomohli opravit stránky far-
nostem s největšími problémy. Už se 
zdálo, že vše běží dobře, nicméně ke konci 
minulého roku dostali administrátoři 
všech farních webů dotazník, ve kterém 
správci serveru zkoumali spokojenost a 

Farní stránky
na novém serveru

zájem o pokračování. Také bylo upozorně-
no, že na provoz serveru přispívá velmi 
málo farností, dokonce i nový server 
dostalo občanské sdružení darem. 

Mezitím i komerční služby dost zlevněly, 
technologie pokročily, firmy nabízely čím 
dál lepší služby a zázemí. Možná díky 
dotazníku, možná z dobré vůle se správci 
rozhodli projekt neukončovat, ale předat 
profesionální firmě. Uvažovalo se o Ka-
tolickém týdeníku s.r.o., ale nakonec vše 
převzala firma Webdesignum s majitelem 
Ing. Robertem Krejčím z Roztoků u Prahy. 
Firma se zabývá právě tvorbou stránek 
a poskytováním webhostingu (ten ale jen 
pro své zákazníky), provozuje například 
stránky českobudějovického biskupství, 
a také dlouhodobě pracuje pro Nakla-
datelství Paulínky.

Jan Šedo a další členové o.s.KrNet 
vyjednali podobné podmínky, jako sami 
předtím poskytovali. Financování z dobro-
volných darů s tím, že doporučený 
poplatek klesl na 500 Kč ročně. 

K překlopení většiny farních webů došlo 
v sobotu 8. března. Pro urychlení převodu 
byli administrátoři vybídnuti, aby si pokud 
možno nakopírovali web na nový server 
sami, nejlépe s předstihem, což jsme my 
udělali. Objevily se nějaké problémy s ji-
ným programovým vybavením serveru, 
kvůli čemuž některé funkce našeho webu 
byly nedostupné. Zabezpečení serveru by-
lo natolik přísné, že musely být některé 
části přeprogramovány, aby fungovaly 
a splňovaly bezpečnostní kritéria. Nako-
nec se však podařilo všechno nastavit, pan 
Krejčí ochotně a profesionálně reagoval na 
technické dotazy a připomínky. Tak náš 
web s původní adresou, na pohled stále 
stejný, běží na novém stroji, na jiném 
místě v internetové síti.

Přesun jsme zakončili posláním fi-
nančního daru na provoz za rok 2014 už 
novému poskytovateli služeb.

Petr Čala

Tento článek píšu v 3. postní neděli, kdy 
jsme měli možnost se během mše svaté 
více ponořit do evangelia sv. Jana, 4, 5-42 
o setkání Ježíše se Samaritánkou u stud-
ny. Když studujeme Bibli,  znovu a znovu 
se přesvědčujeme o tom, jak Ježíš mluví 
a koná jinak než bychom zareagovali my. 
I v tomto evangeliu prosí jako Žid Sama-
ritánku, aby mu dala napít. Víme, že Židé 
a Samaritáni spolu nežili v lásce, o to víc je 
Samaritánce tato Ježíšova prosba po-
dezřelá. Samaritánka v této zkoušce 
nejenže obstála, ale setkání s Ježíšem ji 
proměnilo. Uvěřila a tuto radostnou 
novinu neváhá okamžitě sdělit ostatním 
Samaritánům, kteří rovněž Ježíše 
přijmou. Toto podobenství mi připomnělo 
otázku: „Kdo bych byla v tomto příběhu 
já? Co bych řekla, co bych udělala já?“ 

Stejnou otázku jsme si kladli v sobotu 
15. března 2014 na „Nezapomenutelném 
setkání“, které probíhalo pod záštitou žen 
Slezské církve evangelické a. v. ve 

Nezapomenutelné setkání

sborovém centru Hutník v Třinci. Mám to 
štěstí, že mám kolem sebe v práci věřící 
kamarádky. Mám to štěstí, že když se koná 
nějaká akce s cílem poučit se, smysluplně 
sdílet čas a společně oslavit Boha, tak 
dostanu jejich pozvání.  Nebylo to poprvé 
a ani naposledy, co jsem přijala takové 
pozvání a věřte mi, i když organizátorem 
je většinou ten či onen farní sbor SCEAV 
a já jsem římská katolička, nehraje to 
žádnou roli. Dnes v našem kostele byly 
přímluvy a jedna z nich byla za nás, 
abychom uměli spolu dobře vycházet bez 
ohledu na národnost nebo vyznání. Tak 
takhle já to beru. Nerozlišuji člověka podle 
toho, zda je evangelického nebo katolické-
ho vyznání. Důležitý je ten, v něhož 
věříme. Proto jsem také moc vděčná Pánu 
Bohu za to, že jsem mohla ono sobotní 
dopoledne strávit ve společenství asi 120 
žen, vzdávat mu zpěvem za doprovodu 
vynikající křesťanské kapely z Písku 
chválu a zamýšlet se nad příběhy a hlavně 
činy hned několika biblických žen. 

Shlédly jsme asi 5 ukázek z filmu Maria 
Magdalena a k jednotlivým ukázkám 
následovalo svědectví přítomných žen. 
Viděly jsme tak příběh Zvěstování 
andělského poselství Marii, Setkání Marie 
a Alžběty v požehnaném stavu, Uzdravení 
ženy, která se dotkla Ježíšova pláště i onu 
Samaritánku, která rozmlouvá s Ježíšem 
u studny. Nejvíce mě zasáhlo svědectví ke 
scéně Ukamenování cizoložnice. Fari-
zeové přivedli ženu, která porušila 6. při-
kázání, před Ježíše s cílem ho nachytat. 
Cizoložství se v té době trestalo smrtí 
ukamenováním. Farizeové spílají hříšné 
ženě a jsou si jisti, že ani Ježíš nemůže krýt 
takový hřích. Pokud bude, tak získají 
důvod se ho zmocnit a odsoudit a o tom 
jim vlastně jde. A Ježíš, který tuto lest 
prohlédne, zprvu zdánlivě mlčí a píše 
prstem v písku. Pak se zvedne a řekne 
něco, co bychom nejenže nečekali, ale 
zřejmě ani sami neřekli, neboť Boží 
milosrdenství je nenapodobitelné. Všichni 
tu větu dobře znáte: „ Kdo z vás je bez 
hříchu, první na ni hoď kamenem.“ 
Farizeové jeden po druhém upouští 
kámen do písku a odcházejí. Ježíš pro-
pouští tuto ženu se slovy: „Ženo, kde jsou 
ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsou-
dil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“ 
A zase mi přichází na mysl ta stejná 
otázka: „Kdo bych byla v tomto příběhu 
já?“ Každý si na tu otázku můžeme 
popravdě odpovědět sám za sebe. Ale ve 
většině případů bychom zřejmě zjistili, že 
se velmi často chováme jako ti farizeové. 
Vidíme třísku v oku svého bratra, ale trám 
ve svém přehlížíme. Umíme okamžitě 
vyhodnotit a odsoudit chování druhých. 

Ale musíme začít u sebe. Je mnoho 
způsobů jak se můžeme nasměrovat. 
K tomu nám mají pomoct všechna ta 
modlitební setkávání, duchovní obnovy, 
semináře, konference, jak v rámci naší 
farnosti, tak třeba i mimo ni. Čerpejme 
z toho.

RW
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Ahoj děti!
Jistě víte, že právě teď prožíváme 

postní dobu a na konci dubna oslaví-
me Velikonoce. Také po letošní krátké 
zimě přichází jaro a my se můžeme 
radovat ze sluníčka i prvních kytiček 
kolem nás. To všechno nám může 
připomínat, že žádný smutek netrvá 
věčně.

Modlitba

Někdy je mi trochu smutno, 

někdy se mi stýská

a někdy se na obzoru 

nebezpečně blýská.

Žádná bouřka, žádné strachy

netrvají věčně.

Pán Ježíš je vždycky se mnou, 

vede mě bezpečně.

Po smrti Pána Ježíše přišlo 
vzkříšení. Pamatuj, že žádný 
smutek netrvá věčně.

a

a

a

a

VELKÉ VĚCI SE SKLÁDAJÍ Z MALÝCH
V postní době se snažíme být ve všem opravdovější. Pán Ježíš řekl: 
„Kdo je věrný v maličkostech, je věrný i ve velkých věcech.“ Vyber z kamenů ty, 

které patří ke správnému jednání. Postav z nich „opěrnou zeď“. Z velkých 
písmen na kamenech správně postavené „zdi“ zjistíš, co je smyslem postu. 
Písmena čti zleva doprava a shora dolů.

Tajenka: Smyslem postu je otevřít…

Okénko pro rodiče
Neztrácejme víru a naději, protože v beznaději se řešení problémů nikdy neukrývá.

Letní tábor
Zátor

Zveme všechny děti na letní tábor, 
který se bude konat v termínu od 
16.8.2014 do 23.8.2014. Cena je 1200 
Kč.

Přihlášky je možné vyzvednout 
u farní tety nebo v zákristii. Počet dětí 
je maximálně 30. Prosím o co nejrych-
lejší odevzdání přihlášek.

Letos se tábor bude konat na faře 
v Zátoru, kterou jsme díky vaším 
darům vybavili. Fara se nachází 8 km 
od Krnova a je umístěna ve velmi 
pěkném místě. V okolí je velká louka, 
les a nové dětské hřiště s houpačkami. 
10 minut od fary je možnost koupání 
ve splavu.

Obracím se s prosbou. Kdybyste 
někdo měl madrace, dvoupatrové 
postele nebo chtěl přispět finančně na 
nákup postelí, budu moc ráda.

Nenašla by se nějaká babička, která 
by nám ráda jela vařit na tábor?

Více informaci v dalším čísle 
MOSTu.

Těšíme se na všechny farní teta 
a mládež

Akce pro děti
8.5.2014 Kozubová

31.5.2014 Den dětí

1.7.2014 Prašivá

22.6.2014 Częstochowa

16.8.2014 - 23.8.2014 - farní tábor

Na všechny děti se moc těšíme. 
Byla bych ráda, kdyby se zapojily 
i děti, které se akcí ještě nezúčastni-
ly. Nebojte se přijít, najdete nové 
kamarády.

Setkání mládeže
na Kozubové

Zveme všechny děti, mládež a ro-

diny na setkání mládeže, které se 

bude konat 8.5.2014 na Kozubové. 

Odjezd autobusem v 7.30 hod. od 

1. ZŠ pod kostelem. Nezapomeňte 

svačinu, pití, dobré boty a pláštěnku. 

Pro děti je vždy připravený program. 

Pojeďte s námi a prožijete pěkný 

den. Návrat kolem 16. hod. Děti 

mohou jet i samy. Nutno se přihlásit 

u farní tety Silvy.
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Jarní táborek
O jarních prázdninách se v naší 

farnosti uskutečnil jarní tábor, který 
trval 3 dny.

První den jsme s dětmi navštívili 
aquapark v Bohumíně. Cesta vlakem 
byla pro některé děti zážitkem, neboť 
nikdy ve vlaku neseděly. Po příjezdu na 
místo jsme k první aktivitě využili 
dětské hřiště plné prolézaček, kolotočů 
a houpaček. Děti dále objevily velkou 
hromadu sněhu ze zimního stadionu 
a užily pravou zimní koulovačku, která 
stála opravdu za to. Poté jsme se vydali 
na oběd do Penziónu Ve Věži. Dětem 
trošku daly zabrat schody, ale výhled 
a výborný oběd vše vynahradily. 
Potom už hurá na bazén. Všichni si to 
moc užívali. Slabší plavci začali plavat 
bez pomůcek a tak to byl požehnaný 
den plný zázraků.

Druhý den jsme pro děti připravili 
výlet z Gutů do Řeky. Cestou jsme hráli 
hry a užívali si krásy přírody. V Řece 
nás čekali v pizzerii U Martina, kde si 
děti vybraly pizzu podlé své chuti 
a potom jsme se vydali do obecního 
parku, kde si zahrály vybíjenou, 
schovky atd. Zpátky už jsme jeli 
autobusem.

Třetí den byl plný sportu. Ráno jsme 
se vydali na hřiště u 1. ZŠ, kde děti 
hrály fotbal, vybíjenou, skákaly gumu 
atd. V 10. hod nám začala velká 
bowlingová bitva, která byla emocí slz 
z málo hozených bodů, ale plná 
mistrovských kousků. Potom nám 
připravili výborný oběd a následně 
jsme se vydali do lesoparku, kde měly 
možnost děti vyzkoušet zdejší prolé-
začky, naučit se jezdit na bruslích nebo 
zahrát různé hry a tímto ukončit 
krásné tři dny plné zábavy a her.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
nás s dětmi přijali (Penzion Ve Věži, 
pizzerie U Martina a restaurace Green) 
neboť všude bylo o děti maximálně 
postaráno. Dále bych chtěla poděkovat 
naši třinecké mládeži, která si udělala 
čas, i když se museli omluvit ze školy 
neboť neměli prázdniny a za to velký 
dík jejich rodičům. Děkuji Mateuszovi 
Krainovi a Pavlovi Čalovi, kteří s dětmi 
strávili všechny tři dny, že si udělali čas 
a věnovali se jim.

Děkuji našim kněžím za finanční 
pomoc a Vám všem farníkům za 
modlitby. 

Farní teta Silva 

U stromu života
Poslední kapka skanula
od srdce k zemi
a pohled Ježíše ustrnul
na tváři ženy.

Hle, matka
a proti ní smrt
ve tváři syna
jak Eva u stromu slyší
čí je to vina?

Znova had láká
v pokušení
utrhni jablko
v obvinění
bez syna bude život
k soužení.

Utekli, zapřeli
zrádce a slabochy znáš
i pokrytce s farizejskou tváří
či Piláta, jenž právo 
k smrti nevinného stráží.
Vzpomeň na Heroda a Kajfáše
vlastní, jež vydali Mesiáše.

Tak obviňuj, ženo
hoď kamenem
copak nevidíš,
že zabili ti syna?
Tak obviňuj – či je to vina?

On vytrval, došel,
protože byl Bohem, 
ale ty jsi jen žena
tolikrát mnou polapena
nevěřím, že jsi hříchem nedotčena!

Tak obviňuj, hledej viníka
rychle má říše zaniká
a skrývá jen peklo,
ale i to stojí na obvinění
tak suď, ať si k odsouzení!

Poslední slza skanula
z tváře ženy
bolestná… však bez obvinění,
vůle Boží je jejím naplněním.

AVE

Stanislav Rudinec

PORADNA PRO
VZTAHY A RODINU
a CHARITA TŘINEC 

pořádá 

BAZÁREK

dětského oblečení (jaro – léto) od 0-15 
let, 50 ks na osobu a z toho pouze 20 ks 
pro miminko.

Přinést můžete také kočárky, postýlky, 
kola, autosedačky, vaničky, hračky, 
chodítka a dětské boty.

Místo konání - Křesťanské středisko 
HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 

7. 4. 2014 od 9:00 do 17:30 

prodej věcí: 

8. 4. – 9. 4. 2014 od 9:00 do 17:30 

výdej věcí: 

10. 4. 2014 od 10:00 do16:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč 
a za kočárek, sedačku, kola, trojkolky… 
10 Kč. Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci. Těšíme se na Vás.  
Tabulku pro sepsání svých věcí, 
najdete na webových stránkách 
Charity.

a

a

a

a

a

Z vody a Ducha Svatého
se narodili

Do věčnosti odešli

Beata Mikulicová 

Anna Agacová 

Buď Bohu chvála, dík a čest 
a pozdravení, že vzešla nová ratolest 
na vinném kmeni! 

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

a

Bronislawa Bialoniová (94) 

Lucie Kempná (88) 

Milena Baroňová (64) 

Aloisie Kubíková (83) 

Henryk Staszko (65) 

Kristina Kantorová (83) 

Czeslaw Holeksa (69) 

Daniela Wawrzeczková (84) 

R.I.P. 
a



Poslední neděle v měsíci (mimo dobu § §
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky. postní) - Mariánské večeřadlo.
Neděle 13.4.2014 – Květná (Pašijová) V mariánském měsíci květnu se koná § §

během týdne po večerní mši svaté neděle; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a v neděli od 16.30 Májová pobožnost.a 17.00 polsky.
V průběhu týdne mše svaté začínají Čtvrtek 17.4.2014 – Zelený čtvrtek; ráno §§
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, ve farním kostele mše svatá není; 17.00 
pátek - ranní česky, večerní polsky.polsky; adorace v Getsemanské 
 V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, zahradě do 21.00.
večerní česky. Pátek 18.4.2014 – Velký pátek; den §
Pozor na páteční večerní mše svaté §přísného půstu od masa a újmy; kostel 
v době postní – večerní mše svatá je ve bude otevřen od 14.00; v 16.00 pobož-
stejném jazyce jako pobožnost Křížové nost Křížové cesty a bezprostředně po 
cesty, ranní pak v opačném jazyce.ní začnou velkopáteční obřady; začíná 

novéna k Božímu milosrdenství – vše Každý čtvrtek po večerní mši svaté je §
bude česky. Celonoční adorace u Boží- adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
ho hrobu. 19.00 hodin.
Sobota 19.4.2014 – aliturgický den; Každý první pátek je po ranní mši svaté § §
adorace u Božího hrobu; v 17.30 mod- výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
litba Korunky k Božímu milosrdenství; Každý pátek vyjma prvního pátku je §
svěcení pokrmů v 10.00 a 14.00. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
Neděle 20.4.2014 – Slavnost Zmrtvých- s modlitbou Korunky k Božímu Milo-§

srdenství.vstání Páně, Boží hod velikonoční; 
velikonoční vigilie začíná v 4.30 česko- První pátek v měsíci - litanie a zasvěce-§
polsky; mše svatá v 6.30 není; 8.00 ní Božskému Srdci Ježíšovu.
česky, 10.00 polsky, 17.00 česky. Mše svatá v Domově pro seniory na §
V 16.30 adorace Nejsvětější Svátosti Sosně je každý pátek v 15.30. Půl 
Oltářní, modlitba Korunky k Božímu hodiny před začátkem mše svaté je 
milosrdenství a svátostné požehnání. možno přistoupit ke svátosti smíření.
Pondělí 21.4.2014 – pondělí v oktávu § Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou §
velikonočním; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
a 17.00 polsky. V 16.45 adorace Nej- začátkem mše svaté je možno přistoupit 
světější Svátostní Oltářní a modlitba ke svátosti smíření.
Korunky k Božímu milosrdenství. Redakce neručí za jazykový sled jednotli-
Neděle 27.4.2014 – 2. neděle velikonoč-§ vých mší svatých. Sledujte vývěsku 
ní (Božího milosrdenství); 6.30 česky, v kostele!
8.00 a 17.00 polsky.

POZOR! Z důvodu dnešního svatořeče-
ní papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. 
a možnosti jeho sledování v televizním 
přenosu je dopolední mše svatá 
„desátá“ přesunuta na 15.00 česky.

Úterý 29.4.2014 – svátek sv. Kateřiny §
Sienské, panny a učitelky církve, patron-
ky Evropy.
Pátek 2.5.2014 – první pátek v měsíci.§
Sobota 3.5.2014 – svátek sv. Filipa §
a Jakuba, apoštolů.
Neděle 4.5.2014 – 3. neděle velikonoč-§
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 10.00 
česky.
Po celou postní dobu se koná každý §
pátek v 16.30 a každou neděli v 16.15 
hodin pobožnost Křížové cesty v tom 
jazyce, v jakém je sloužena nedělní 
večerní mše svatá. Ve stejném jazyce je 
i večerní mše svatá, ranní páteční mše 
svatá je pak v jazyce opačném.
Každou postní neděli po mši svaté §
v 8.00 hodin zpíváme „Gorzkie żale, 
czyli rozpamiętywanie Męki Pańskiej“.
Každou neděli (mimo dobu postní) půl §
hodiny před večerní mší svatou je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
a svátostné požehnání.

Neděle 6.4.2014 – 5. neděle postní; 
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most

Příští číslo MOSTu 

vyjde 4. května 2014. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23. 4. 2014.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

MOST 244/XXI

5. neděle postní (6.4.)
1. čtení: Ez 37,12-14; 2. čtení: Řím 8,8-11; 
Evangelium: Jan 11,1-45
Žalm: odp. U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.
Ref .  Bóg Zbawic ie lem,  pe łnym 
miłosierdzia.

Květná neděle (13.4.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Mt 26,14-27,66
Žalm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi 
mě opustil?
Ref. 

Zelený čtvrtek (17.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 
11,23-26; Evangelium: Jan 13,1-15
Psalm: ref. Kielich Przymierza, to Krew 
Zbawiciela.

Velký pátek (18.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-
1 6 ;  5 , 7 - 9 ;  E v a n g e l i u m :  
Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím 
ducha svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (20.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 
3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 
20,1-9 nebo při večerní mši svaté Lk 
24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který připravil Pán, 
jásejme a radujme se z něho.
Ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy.

2. neděle velikonoční (27.4.)
1. čtení: Sk 2,42-47; 2. čtení: 1 Petr 1,3-9; 
Evangelium: Jan 20,1-31
Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je 
dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
Ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (4.5.)
1. čtení: Sk 2,14.22-33; 2. čtení: 1 Petr 
1,17-21; Evangelium: Lk 24,13-35
Žalm: odp. Ukaž mi, Pane cestu k životu.
Ref. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę 
życia. 

Nedělní liturgie
v dubnu

Apoštolát modlitby 
– duben 2014

Pořad bohoslužeb v dubnu

Denní modlitba apoštolátu
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve 
spojení se tvým Synem, který ve mši svaté 
neustále zpřítomňuje svou oběť za 
záchranu světa, ti v něm nabízím své 
modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou církve to všechno 
přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště 
na úmysly Svatého otce a našich biskupů.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!
1. Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo vládnou, 
dbali o ochranu celého stvoření a usilovali 
o spravedlivé rozdělování přírodního 
bohatství.
2. Evangelizační úmysl: Aby Zmrtvých-
vstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo 
zakoušejí utrpení a nemoci.
3. Národní úmysl: Za naše farnosti, aby 
byly oporou života z víry novému pokolení 
křesťanů, zrozenému o Velké noci. 
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