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Proti dobrovolnému daru

Ježíš se ukazuje Marii Magdalské

Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře'.
J 20,16
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Od doby svatopostní k Velikonocům
Dnešní den je třetím dnem velikonočního třídení, tj. tří dnů, kdy Kristus
svou křížovou obětí dokonal vykoupení
lidského pokolení a svým zmrtvýchvstáním nás pozval k věčnému životu.
Po více než čtyřicet dnů jsme v liturgii
nezaslechli zpěv „Aleluja“. K postní době
totiž patří absence tohoto zpěvu, protože
církev tento zpěv chápe jako vlastní právě
velikonoční době. Zato dnes a po dalších
50 dnů si „aleluja“ vynahradíme a „aleluja“
bude znít v liturgii a našich modlitbách nesčetněkrát. Asi víme, co toto slovo
znamená, přesto zacituji internetovou
encyklopedii Wikipedia: „Aleluja (latinsky
Alleluia, anglicky Hallelujah) pochází
z hebrejského výrazu ( הללויהhaleluja),
který znamená Chvalte Hospodina nebo
Chvalte Pána. Skládá se z imperativu
plurálu slovesa  הללhll, „chválit“, a Božího
jména v jeho kratší podobě ( יהJah). To se
obvykle překládá jako „Pán“, „Hospodin“
nebo „Jehova“. Latinská podoba tohoto
termínu, z níž pak vznikla podoba česká, je
alleluia. Tento výraz se (ve svých
obměnách Haleluja, Halelu El, Halelu Hu
apod.) vyskytuje především v starozákonních žalmech (146-150). Křesťanské
církve jej přejaly a učinily z něj jedno z
klíčových a nejpoužívanějších slov v
liturgii, podobně, jako to učinily i s jinými
hebrejskými slovy (amen apod.) Ve
fonetickém přepisu do řečtiny se slovo
Aleluja objevuje velmi hojně jako součást
hymnů v knize Zjevení svatého Jana, kde
je již ustáleným liturgickým prvkem. V římskokatolické církvi (přesněji v římském
ritu) je výrazem charakteristickým pro
velikonoční dobu. Proto se v postním
období nepoužívá vůbec, až zazní poprvé
slavnostně na vigilii o Bílé sobotě, kdy
církev chválí Boha za vzkříšení Krista.“
Vraťme se však ještě do postní doby.
Stejně jako v letech minulých byla doba
postní v naší farnosti bohatá na společné
pobožnosti. Především jsme se scházeli
tradičně při pátečních a nedělních
Křížových cestách. Stalo se krásným
zvykem, že nedělní Křížové cesty si
rozdělila jednotlivá farní společenství,
a tak jsme je prožili v režii našich seniorů,
modlících se matek, třinecké mládeže,
chrámového sboru LAUDAMUS a dvakrát
se Křížové cesty ujalo společenství mužů.
Je třeba říci, že každá skupina této

pobožnosti vtiskla to své, čím žije
především, to, co má na srdci. Vedle těchto
tradičních pobožností Křížové cesty jsme
ještě mohli prožít Křížovou cestu s našimi
školními dětmi v rámci jejich přípravy na
první svaté přijímání a Křížovou cestu za
rodiny, kterou jsme prošli od farního
kostela ke kapli na Osůvkách. Při této
„procházce“ s rozjímáním čtrnácti
zastavení Ježíšovy cesty na Golgotu jsem
si uvědomil jednu věc. Když jsme
procházeli cestou pod Borkem a dále ke
stadionu na Borku, šli jsme jedním velkým
smetištěm. Skličujícím dojmem mohly
působit polorozpadlé kdysi krásné domy,
ale především spousta odpadků,
plastových láhví, igelitových pytlů atd.,
které semtam milosrdně přikryly rozkvetlé
sněženky. Měl jsem dojem, že je to obraz
naší společnosti - zdevastované a bezútěšně - nedávno ji O. František charakterizoval slovy prvního žalmu: „…je jako
pleva větrem rozvátá“. Je jen škoda, že
trasa této Křížové cesty vede mimo živější
části našeho města, cestou jsme potkali
jen pár lidí a několik aut, a tak vlastně jsme
nemohli vydat více lidem svědectví
o láskyplné Boží oběti za spásu světa.
Tradičně k postní době v našem kostele
patří i „Gorzkie żale czyli Rozważanie męki
Pańskiej“. Letos jsme měli možnost zpívat
tato úžasná rozjímání každou neděli před
vystavenou Nejsvětější Svátostí s účastí
kněze. Myslím, že to mělo vliv i na větší
počet farníků, kteří v neděli nelitovali
dvaceti minut v kostele navíc, kdy mohli
věnovat své myšlenky trpícímu Spasiteli
a Jeho Bolestné Matce.
No a samozřejmě farní postní rekolekce,
během nichž nám O. Adam se zanícením
a láskou přiblížil Eucharistii. Téma zvolil
v souvislosti s blížícím se národním
eucharistickým kongresem v rámci
přípravy na tuto významnou událost v naší
místní církvi.
Někteří z farníků v postní době navštívili
naše hlavní město a opět se zúčastnili
Pochodu pro život. To, že je to věc
potřebná a záslužná jistě není třeba
zdůrazňovat, a proto se v dubnu připravuji
na podobnou akci v Havířově.
Samozřejmě, každý z nás prožíval
svatopostní dobu rovněž individuálně – ve
svých rodinách a hlavně ve svém nitru. Zda
a jaké plody toto prožívání přinese, nám

ukáže právě začínající doba velikonoční.
Říká se: „Jaký život, taková smrt, jaká
smrt, taková věčnost“. Zkusme trošinku
parafrázovat a dovolit si tvrdit: „Jaká doba
postní, takové Velikonoce“.
Ještě bych se chtěl vrátit k názvu
Velkého pátku. To, proč je „velký“ je nám
všem jasné, ale netušil jsem, že
v angličtině se tomuto dni říká „Good
Friday“ (Dobrý pátek). No není to krásné
označení tohoto, dá se říci, nejdůležitějšího dne v dějinách lidstva? Den,
který má vážný, kající ráz, na mnohé
působí dokonce jako den smutku, tento
den je pro nás DOBRÝ! Jaký rozdíl oproti
německému Karfreitag (Smuteční pátek)!
Ale zpět k dnešní neděli vzkříšení,
kterou jsme vstoupili do radostné doby
velikonoční. V poslední době se šíří nová
forma lidové zbožnosti - cesta světla (via
lucis). Během ní rozjímáme nad čtrnácti
zastaveními od Kristova zmrtvýchvstání až
k seslání Ducha svatého. Navazuje tak na
čtrnáct zastavení Křížové cesty. Snad by
se mohla stát vhodnou modlitbou
v jednotlivých farních společenstvích
v následujících velikonočních dnech.
A zpívejme co nejčastěji velikonoční
„ALELUJA“! Chvalme Hospodina,
děkujme Mu, vždyť je dobrý, Jeho
milosrdenství trvá na věky!
Požehnané Velikonoce
Stanisław Janczyk
Z vody a Ducha
Svatého se narodili
Zuzana Chladová
Stanislav Szczotka
Agata Larysz
Sebastian Stec
Anna Fizková
Na věčnost nás předešli
Jana Višvaderová
Gertruda Klimková
Václav Gembala
mgr. Marie Jeličová
Ludmila Walaska
Jan Szkandera
Žofie Bocková
Alois Kurzok
Otto Cuber
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Slovo se stalo Tělem
Tato slova dobře známe z modlitby Anděl
Páně. Ve chvíli Mariina souhlasu
s andělským zvěstováním došlo k neopakovatelné situaci:
Boží Syn přijal naše lidské tělo, aby mohl
přinést oběť za vykoupení a záchranu
člověka. Jenomže tato slova můžeme
klidně aplikovat na velikonoční událost jeho
zmrtvýchvstání. To, na co Pán poukazoval,
na co své apoštoly a učedníky připravoval,
se o veliko-nočním ránu stalo skutečností.
Už tedy ne nauka, ale skutečnost, nauka se
stala skutečností. V době postní jsme se
několikrát upozorňovali na skutečnost, že
historie lidské přirozenosti našeho Pána je
zároveň historií jeho tajemného Těla, to je
církve. Podívejme se tedy ještě jednou
alespoň ve zkratce na tuto Ježíšovou cestu.
"Duch Svatý na tebe sestoupí a moc
Nejvyššího tě zastíní…“ Jenom čistě lidsky
tuto Boží skutečnost člověk nemůže
proniknout. Ale co bude následovat je už
dobře známo. Touto cestou prošel každý
člověk. Byla to cesta budování našeho
viditelného lidského "já" pod srdcem matky.
Spojily se dvě lidské buňky a daly základ
člověku. Do tohoto základu nikdo nemusel
nic přidávat, nic v něm reformovat. Bylo
třeba jen bdít, aby toto budování nebylo
nikým a ničím ohroženo. Mluvíme-li
o Kristově církvi jako o jeho tajemném Těle,
pak platí totéž. Nikdo tu nemusí nic
přidávat, opravovat to, co ve své moudrosti
vytvořil Bůh a co stále buduje až do svého
druhého, slavného příchodu. Člověk
zasadí semínko a ať spí, nebo bdí, semínko
roste, on ani neví jak. Protože ale nejsme
jen živé buňky, ale taky inteligentní a
rozumné buňky tohoto těla, pak se od nás
žádá spolupráce na stavbě tohoto Kristova
Těla. Neznamená to ovšem, že budeme
bezhlavě měnit vše, co zde Kristus vložil a
stanovil. To je dnes téměř světová móda vše postavit téměř vzhůru nohama. Divíme
se, že tam, kde jsou tyto tendence, je
pozorovatelné spíše odumírání, než růst a
rozvoj? Tělo je v podstatě soustavou
spojených orgánů. Nemůže říci ucho oku já tě nepotřebuji. Jinou funkci má oko, jinou
ucho a ještě jinou třeba ledviny. Nemůže
brát jeden orgán funkci druhého. Svaly jsou
spojeny s kostmi, prsty s rukou, či nohou a
celé tělo je spojeno se srdcem soustavou
žil, tepen a vlásečnic. Kdybychom něco od
něčeho oddělili, vystavujeme orga-nismus
nebezpečí škody a třeba i smrti. V oblasti

Kristova tajemného Těla, čili Církve, si to
ani moc nepřipouštíme: já nikoho
nepotřebuji, já sám. Jestliže Pán sám církev
takto vytvořil, jistě věděl proč. Tedy i Pán
sám, než přišel na svět, prošel vývojem své
lidské přirozenosti do všech podrobností,
jako každý z nás. Pak přichází čas po jeho
narození a opět se tu Pán nestává jakousi
samostatnou jednotkou: "mým pokrmem je
plnit vůli Otce." Bez pravidelného pokrmu
člověk dlouho žít nemůže. Vůle Otce se
stala Kristu doslova pokrmem bez nároku
na to, aby něco dělal jinak. Jak ale často
slyšíme tyto nápady, či dokonce námitky:
"V dnešní době se na to musí jinak". Mírou
není dnešní, či jakákoliv jiná doba, ale cíl, ke
kterému touto či jinou dobou procházíme.
Pán se dobrovolně podřizuje své Matce i
pěstounovi, ačkoliv by mohl vyžadovat jako
Boží Syn poslušnost a podřízenost od nich.
V církvi existují řeholní řády mužské i
ženské. Některé z nich jsou tady i několik
staletí a přesto nepadly. Jejich členové a
členky při svém vstupu do řádu slibují
čistotu, chudobu a poslušnost. Díky
poslušnosti, jejímž vzorem je poslušnost
Kristova vůči Otci, ale i poslušnost a
podřízenost Matce a pěstounovi, řády trvají
a plní už i staletí své poslání. Pán prožije
třicet let skrytého a neveřejného života
v Na-zaretě a pak tři roky života veřejného,
kdy plní poslání svého Otce. Zjevuje jej, čili
dává jej poznat jako jediný a plno-hodnotný
svědek a pak přijme poslední doušek jeho
vůle, kterým je poslušnost v kříži a utrpení,
vrcholícím smrtí na Kalvárii. Tím to
časoprostorově a lidsky končí. No a máme
velikonoční ráno: Kristus oslavený vychází
z hrobu, tělo je proměněno, je možné jej
vidět. Pán, ve chvíli strachu a zmatku
apoštolů, požádá o jídlo, aby naznačil, že
není přízrakem, ale skutečnou osobností.
Toto oslavené Tělo je už jaksi vnitřně jiné.
Před svým zmrtvýchvstáním Pán nepřešel
za-vřenými dveřmi, i když v jedné chvíli jde
vstříc apoštolům po hladině jezera. I toto se
týká církve oslavené. My žijeme v prostoru
a čase, kdy se na nás musí jakýmsi
způsobem naplnit to, co je obsahem nejen
Kalvárie, ale i osla-veného hrobu. Jsou tu i
chvíle, kdy Pán mluví, ale posluchači mu
málo rozumějí, nebo mu nerozumějí vůbec.
Ani jeho tajemnému Tělu - církvi lze tu a tam
nerozumět, ale Pán předkládá podobenství. No a tak se každý z nás i všichni
společně o těchto velikonocích podívejme

na ono tajemné Tělo Kristovo, kterým je
církev. Stále prochází Křížovou cestou, ale
v postavách svatých už září jas budoucí
slávy. Oni jsou toho účastníky už dnes a my
se v prostoru a čase k tomuto cíli blížíme. Je
ale třeba, abychom pamatovali, že církev
není nějakým náhodným shlukem buněk,
ale moudrým a moudře ustanoveným živým
Tělem, ve kterém má každý z nás svoje
místo a poslání. Ne jako individuální a ode
všeho oddělená osoba, ale jako jednotlivé
buňky, svaly, žíly, které mají plnit své
poslání díky vzájemnému propojení a
spojení toho všeho s Kristem "Slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi…“ I
oslava Kristova smrtelného těla se
neuskutečnila odděleně od světa, ale na
světě, tak každý z nás může a má realizovat
své úkoly ve spojení s Církví, protože ona je
Kristovým tajemným Tělem, ve kterém žije
a pracuje oslavený Pán. Nakonec ví ten Zlý,
proč by tak chtěl církev rozdělit, ne rozbít, to
by na sebe upozornil. Rozdělené tělo totiž
umírá. Tak se snažme už nyní o
zmrtvýchvstání osobní třeba v tom, že
konečně přestaneme opakovat některé
fráze, třeba i v náboženském životě, které
i dnes dost často slýcháme a bohužel
opakujeme.
Jen Zmrtvýchvstalý Kristus už neumírá a
smrt nad ním už nepanuje, proto má Církev
- jeho tajemné Tělo takovou budoucnost,
jako žádná jiná lidská organizace.
P. František

Milí farníci,
přejeme Vám všem požehnané
a milostiplné prožití svátků zmrtvýchvstání našeho Pána, Ježíše
Krista. Kéž nám radost z velikonočního
jitra nedokážou vzít ani nedobré
události posledních měsíců, kdy
mnohým z našich křesťanských bratří
a sester, není zatím dáno prožít
Velikonoce v míru a klidu. Mysleme na
ně a modleme se za ně i za sebe navzájem, aby jim i
nám dál Zmrtvýchvstalý sílu obstát v
těžkých zkouškách
a dosáhnout palmy
vítězství.
Redakce
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Schola DROPS v Bohuslavicích
Postní doba je dobou přípravy na
Velikonoce. My všichni připravujeme svá
srdce pokáním, modlitbou či almužnou.
Zpěváci z malé scholy nezůstávají pozadu
a navíc chystají repertoár pro zkrášlení
sváteční liturgie. Protože jsme se chtěli
připravit opravdu důkladně, vyrazili jsme
o druhém březnovém víkendu na soustředění.
Dlouho jsme se rozhodovali, kam tentokrát
pojedeme. Na chatu Lípu jako obvykle? Jsou
tam perfektní podmínky, je to blízko, ale byli
jsme tam už tolikrát… Nakonec jsme vyjeli
docela daleko, až za Ostravu, do 70 km
vzdálených Bohuslavic, kde nás na faře
hostil místní pan farář, kterého možná mnozí
znáte, protože pochází z Nebor. Já se s ním
znám moc dobře, protože je to můj švagr,
P. Kazio Buba.
Na otázku „Kam pojedeme?“ už tedy
známe odpověď, teď ještě vyřešit zbývající –
jak se tam dostaneme, co budeme vlastně
zpívat, co tam budeme dělat, co budeme jíst
a kde budeme spát (30 postelí nepatří mezi
standardní vybavení fary). Týden před
odjezdem přibyla ještě otázka – pojede tam
vůbec někdo? – protože odevzdaných
přihlášek bylo zoufale málo.
Vyplatí se spoléhat na Boží prozřetelnost,
udělat pro dobrou věc maximum a ostatní
přenechat v Boží režii. Na všechny otázky
bylo uspokojivě zodpovězeno v pravý čas
a my jsme si užili parádní víkend a k tomu
nacvičili vše potřebné. Začnu ale popořadě.
1. Jak se tam dostaneme? Odpověď zní –
vlakem. Přiznám se, že mě trochu mrazilo,

když jsem na zastávce Třinec centrum
kupovala společný lístek pro 17 osob
a kromě toho s námi jely ještě 3 děti mladší
šesti let, tedy neplatící. Odvážné činy bývají
odměněny. Cesta vlakem je v dnešní době už
poměrně neobvyklý způsob cestování,
některé děti jely vlakem úplně poprvé
v životě, takže už cesta na víkendovku se
stala opravdovým zážitkem. Navíc nám jej
zpestřilo 35 minut čekání na opožděný přípoj
na rozkopaném nádraží v Českém Těšíně.
Mezi davem lidí odjíždějících na víkend a při
zvukové kulise demoličních prací jsme se
pustili do hry „Šly tři opice do porodnice…“
tak vehementně, že nejenže nám čekání na
vlak uteklo jako voda, ale tato hra se stala pro
tento víkend takovým hitem, že ještě na
zpáteční cestě sedíce na sedadlech jsme se
plácali i přes uličku.
2. Co budeme vlastně zpívat? Tato starost
byla na Wieslawovi a Lucce, kteří taky dbali
na to, aby se dětské hlásky patřičně rozvíjely
a do hlav se nasoukalo potřebné množství
melodií i textů – to vše během mnoha hodin
strávených zkouškami. Se zálibou jsem
poslouchala za dveřmi (což myslím v tomto
případě není na závadu slušnému vychování), jak jim to pěkně šlo.
3. Co tam budeme dělat? V pátek jsme
přijeli už za tmy. Po dobré večeři jsme vyrazili
na „outdoorovou“ křížovou cestu kolem
velkého rybníka, který se nachází hned
u fary. Pravda, místní obyvatelé se trochu
podivovali, když jsme s Luckou cestu
připravovaly a postupně zapalovaly 14 svící
podél jeho břehu. Ale ta atmosféra stála za to

– byl večer, vlastně už skoro noc a my jsme
po namáhavé cestě byli unavení a taky nám
bylo zima, menší děti byly ospalé a kráčely
opravdu z posledních sil. Takto jsme
s Ježíšem procházeli křížovou cestou
a světlo svíček, odrážející se v klidné hladině
rybníka, mi připadalo jako příslib toho, že je
Ježíš ve všech našich těžkostech s námi, po
každém pádu nás pozvedá a my smíme
doufat, že spolu s ním dojdeme až k věčné
radosti vzkříšení – tak jak jsme opakovali při
každém zastavení – Ježíši, máme tě rádi,
protože ty sis nás zamiloval jako první.
V sobotu, abychom vyvážili dlouhé sezení
při zkouškách zpěvu, jsme zařadili dopolední
a odpolední pobyt venku. Sluníčko nám
nádherně svítilo, takže jsme se mohli dosyta
vydovádět. Dopoledne soutěžila družstva
štafetovým způsobem v různých disciplínách. To, že jsem mezi ně zařadila mj.
„žabáky“ (výskok z dřepu), mi všichni
zúčastnění (hlavně vedoucí) jen tak
nezapomenou. Mnozí ještě týden po víkendu
vlivem namožených stehenních svalů jen
obtížně zdolávali různé překážky, například
schody.
Odpoledne jsme navštívili Bělou, což je
sousední obec. Ta je zajímavá tím, že je v ní
postavený malý labyrint. Bylo zajímavé
pozorovat, jak jím malí i velcí procházejí
a objevují se chvilku blízko středu a pak zase
téměř zpátky na okraji. Když se všichni
dostatečně vylabyrintili, zahráli jsme si na
pronásledované křesťany a pašovali jsme
úryvek z listu Galatským přes nepřátelské
území zakódovaný morseovkou. Křesťané
na druhé straně úspěšně rozluštili
zvěstované Boží Slovo a navíc si pochutnali
na sladké odměně. Tou nejsladší tečkou ale
bylo blízké „dětské“ hřiště, kde byly pod
širým nebem umístěny i posilovací stroje,
takže jsme se vyřádili bez výjimky všichni. Na
faru jsme odjížděli až za soumraku.
V neděli jsme společně s místním farním
společenstvím slavili mši svatou. Samozřejmě jsme ji rádi doprovodili zpěvem. Pak
už moc času nezbývalo, ještě blesková
přehlídka dovedností v podobě kotrmelců
a stojek na erární matraci, rychle poobědvat,
sbalit a všechno šlo, vlastně jelo do háje…
tedy do Háje, přesněji Háje ve Slezsku, což
je nejbližší vlaková zastávka a odtud domů.
4. Co budeme jíst? Tuto starost můžu už
dlouhou dobu pustit z hlavy. Hanka se vždy
perfektně postará o vyváženou a levnou
stravu. Za vydatné spolupráce dua
Majka+Majka kouzlily v nové kuchyni
bohuslavické fary samé dobroty pro naše
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věčně hladová břicha. Pravda, při přihřívání
některých pokrmů trochu bojovaly
s pokrokovou technologií v podobě sklo-keramické varné desky, ale drobná nedopatření
jim rádi odpustíme. Ještě si dovolím jednu
poznámku pro rodiče – nějak jsem Hanku
špatně pochopila a tak se stalo, že 3 ze 4
doma připravovaných pomazánek byly
vajíčkové, proto u svých dětí prosím omluvte
případnou dočasnou intoleranci pokrmů
z vajec.
5. Kde budeme spát? I když Bohuslavice
mají jen necelých 1600 obyvatel, fara je
opravdu velkorysá a když se k tomu přidá
velkorysý pan farář, který nám dovolil využít
každé volné místečko, včetně knihovny
a farní kanceláře, vlezli jsme se k mému údivu
úplně v pohodě. Na začátku sice panovala
lehká rivalita mezi námi dospělými, komu se
dřív podaří ukořistit jednu z omezeného počtu

erárních matrací, ale děti naštěstí se spaním
na karimatce a ve spacáku nemají žádný
problém. Takže další z mých obav byla zcela
vyřešena ke spokojenosti všech.
6. Co se týče poslední a zásadní otázky,
jestli vůbec někdo pojede, musím říct, že jsem
opravdu vděčná za každého z vás. Mám
radost, když vás baví chodit zpívat a když
s námi rádi jedete na víkend. Je tolik lákadel,
a vy jste se dokázali na celé 3 dny zcela obejít
bez internetu, facebooku, tabletu, většinou
i bez mobilu. Doufám, že když si na víkend
vzpomenete, budete si říkat, že to bylo fajn,
prožít něco daleko od virtuálního světa
a prožívat všechno spolu a DOOPRAVDY.
Jste skvělá parta a já vám, dětem, i všem
dospělým, kteří se na víkendu podíleli, ze
srdce děkuji.
Eva B.

Naplnit staré zvyky novým obsahem
Proč se o Velikonocích zdobí a žehnají
vajíčka? Není to vlastně pohanský zvyk?
Žehnání pokrmů o Velikonocích je
prastarý zvyk, v němž se mísí jak staré
předkřesťanské tradice, tak hluboký
křesťanský význam. Již ve Starém zákoně
máme dochováno svědectví, že Židé
v Egyptě (tedy ještě před slavením pesachu)
žádali faraona, aby je propustil na několik
dnů a dovolil jim na poušti slavit jarní svátky.
Šlo bezesporu o slavnosti díků na začátku
nového zemědělského roku, kdy stromy
začínaly po obdobích dešťů opět vyrážet
zelené listy, a s jarní travou mohla být na
pastviny vyhnána zvířata.
Právě do období těchto slavností spadá
vysvobození vyvoleného národa z egyptského područí, na jehož památku si rok co
rok má každá židovská rodina připomínat
tuto událost zázračného vysvobození: Bůh
ochránil před smrtí prvorozených ty domy,
které byly označeny krví zabitého beránka.
Při tradiční sederové (pod křesťanským
vlivem nesprávně nazývané též židovské
velikonoční) večeři se tato jedinečná událost
zpřítomňuje jak vyprávěním hagady
(příběhu vysvobození), tak konzumací
přesně stanovených potravin, mezi nimiž
nechybí ani bejca, vejce uvařené natvrdo ve
skořápce.
Podle rabínského učení tento pokrm nejen
symbolizuje nový život (který obdrželi Židé
od Hospodina, když je vyváděl z otroctví do
zaslíbené země), ale je zároveň vyjádřením
zajímavé vlastnosti Izraele: vařením tuhne
vejce stejně, jako nesnáze v různých dobách
posilovaly židovskou pospolitost. A podobně

jako žloutek nikdy zcela nesplyne s bílkem,
ani Izrael nikdy nesplynul s okolními národy
a jejich náboženskými zvyklostmi.
Vejce jako symbol jara a Velikonoc tedy
nepřichází teprve s křesťanstvím, ale kromě
židovství jej nalézáme v různých národních
zvycích napříč různými kulturami: ve
starověkém Egyptě se v této době vejce
barvila, předkové dnešních Angličanů na
jaře schovávali vejce na zahradě, takže je
bylo zapotřebí hledat, a podobnou
kratochvíli znali i staří Germáni, kteří
spojovali ukrývání vajec v trávě se zajícem,
který je poztrácel.
Proč křesťanství tyto zvyky nevymýtilo, ale
naopak převzalo a naplnilo svým obsahem,
není třeba řešit – stejně jako Boží Duch
naplňuje člověka, který byl z Boží vůle dávno
před Ježíšovým příchodem, může naplnit
řadu vnějších prostor, časů, zvyků i událostí,
i když původně s vírou neměly nic
společného.
Vejce je tedy bez ohledu na naše
náboženství symbolem naděje, nového
života, zrození. A protože se ve středověku
(ve východních církvích je tomu tak
doposud) během postní doby nejedlo nejen
maso, ale ani žádný živočišný produkt
včetně vajec, než se po velikonoční vigilii
pustili křesťané opět do jejich konzumace, na
druhý den ráno (tedy v neděli) je přinášeli do
chrámu, aby je kněz požehnal. V mnoha
pravoslavných církvích jsou přitom vejce
zbarvena na červeno, aby si lidé při jejich
malování připomněli Kristovu krev prolitou
za nás na kříži.
Převzato z internetu

Vzkříšení
Zabili jsme Boha
dokonáno jest!
Smrt ochromila zem,
však Já Vzkříšení jsem!
Splacena je vina
v pokorné oběti Božího Syna.
Agnus Dei přemohl smrt,
jež opustila trůn z kosti našich,
které požíral hřích.
Tvor v úžasu ztichl,
vždyť Bůh Zmrtvýchvstal
pro naši spásu v jitřním jasu,
kdy krůpěje rosy
omývají Jeho první kroky.
Láska znova žije
a nepřestala žít
i když na popravu musela jít
před touto slávou,
na popravu za naši vinu
a hanebnost.
Však truchlení bylo dost,
radujme se ze Vzkříšení,
jež pozvedlo naši bídu do
Nebes
a smrtelné včera
je život dnes!
Tam na trůnu milosrdné lásky
přijímá Pán v audienci
maličké,
jenž svoje „Já“
nechali smrti na pospas
přijímajíc Boží vůli
za své určení.
Ó, Ježíši Kriste – Beránku
Boží,
Děkujeme za Tvé Vzkříšení,
neboť v něm je naše spasení!
AVE
Rudinec Stanislav
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Svatí v našem kostele
Milé děti,
minule jsme si vyprávěli o sv. Matildě, jejíž socha se nachází na
hlavním oltáři. V dubnu se přesuneme nalevo od hlavního oltáře,
protože 19. března jsme slavili
sv. Josefa - tesaře a patrona manželů,
křesťan-ských rodin, vychovatelů,
umírajících, sirotků a mnoho dalších.
Je vzýván při očních onemocněních;
při pokušeních; v zoufalých situacích i
při bytové nouzi a zvláště je patronem
dobré smrti.
Atributy sv. Josefa: dítě Ježíš, hůl,
koš, lilie, tesařské a truhlářské
nástroje
ŽIVOTOPIS
Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem
spravedlivým. Bohem byl vyvolen za
snoubence Panny Marie. V jejich
ctnostném manželství jim byla
pojítkem Boží láska, která je obdařila
zázračně počatým plodem, jenž se stal
naší spásou. Jejich život nebyl
snadný, ale naopak, protože ke spáse
nevede cesta pohodlím. Přesto je plná
radosti, neboť je to cesta víry, plná
lásky a života ve spojení s Bohem.
Narodil se v Betlémě. V prvních
kapitolách Matoušova a Lukášova
evangelia vystupuje jako potomek
krále Davida, ženich Panny Marie
a zákonný pěstoun Pána Ježíše se
všemi právy a povinnostmi otce
rodiny z Nazareta. Byl dřevozpracujícím dělníkem.
Z dalších Josefových vlastností
bývají uváděny spravedlnost, poslušnost a ochota k službě. Spravedlnost
je míněna především ve vztahu
k Bohu. Jak současný svatý otec řekl,
dnes je velmi potřebné objevit znovu
hodnotu prostoty a poslušnosti,
respektování a lásky-plného hledání
Boží vůle (jaké vidíme u Josefa). Svatý
Josef žil ve službě své snoubence
a Božímu Synu. Stal se tak pro věřící
výmluvným svědectvím, že "kralovat"
znamená "sloužit". Josef byl tichý,
a jak se zdá většinou zůstával v pozadí.
Bylo-li však třeba, dovedl bez průtahů
a překroucení vykonat, co od něj Bůh
žádal. Nebývaly to snadné věci.
A způsob pokynů ve snu my lidé
vnímáme jako poněkud zvláštní. Boží
vůle, kterou byla cesta do Betléma,
jakoby zase pocházela od lidí.

Dá se usuzovat, že Josef zemřel
v období Ježíšovy dospělosti v Nazaretě, ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše.
Mnohé spisy a legendy ukazují smrt
Josefa v růžových barvách. I bez nich
je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově
blízkosti, snad přímo v objetí Spasitele světa. Na druhou stranu se dá
říci, že se s ním dočasně loučil a to
lehké nebylo. Ježíš mu však jistě v té
chvíli oplácel lásku, takže se Josef
loučil se světem v ovzduší boží lásky
a milosti. To byl důvod, pro který je
uctíván jako patron dobré smrti. Jeho
jedinečná úloha mu zajistila i významné místo v úctě Církve.

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás,
zachraňte duše!
"Všemohoucí Bože, Tys povolal
svatého Josefa, aby už od počátku
chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať
Tvá církev s jeho pomocí věrně plní
svůj úkol při uskutečňování díla
spásy. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen." (závěrečná modlitba z breviáře)
(zdroj: catholica.cz)
Dětskou stránku připravují
Lucka a Eva

PŘEDSEVZETÍ
Mohu si vybrat jednu konkrétní
ctnost tohoto světce a dát si
předsevzetí dnes nebo i v dalších
dnech o ni usilovat ve svém každodenním životě - ve škole, v práci a tam,
kde nás Bůh posílá. Prosme společně
o boží pomoc a sílu vytrvat v dobrém
a překonat pokušení. Tak ať se nám to
daří!
MODLITBA
Svatý Josefe, uč nás Boha milovat
a hříchu se vždy varovat, ať žijeme zde
na světě jako Ježíš a Maria s tebou
v Nazaretě.

Jarní tábor
Z více důvodů jsme museli zrušit jarní
tábor v Zátoru, a tak jsme dětem
vymysleli náhradní program a udělali
jsme příměstský tábor.
První den jsme vyrazili do Lomné na
Salajku, kde jsme si s dětmi udělali
křížovou cestu, ale ta byla opravdu
křížová, neboť bylo skoro po kolena
sněhu. Navíc ještě nepřetržitě pršelo.
Poté děti hledaly poklad a pak
v autobusové zastávce hrály hry
a tečkou za celým dnem byla výborná
pizza v Lomné.
Druhý den jsme vyrazili s dětmi do
aquaparku. Prvním překvapením pro
děti byl oběd v restauraci ve věži, ze
které je nádherný výhled. Dětem se
tam moc líbilo, a pak jsme vyrazili
plavat. Děti byly z bazénu nadšené
a dostat děti z vody byl tak trochu
nadlidský výkon. Zbylo nám ještě
trochu času, který jsme využili s dětmi
k zábavě na dětském hřišti v místním

parku. V široko dalekém okolí podobné není a děti se pořádně vyřádily.
Pak už nás čekala cesta zpátky domů.
Poslední den jsme věnovali
sportování. Děti si zahrály fotbal
a míčové hry, pak jsme šli na bowling.
Některým ukápla i slzička, neboť koule
ne a ne shodit kuželky. Poté jsme
doplnili energii výborným obědem
a šli jsme znova sportovat. Kluci opět
hráli fotbal a holky vybíjenou a další
aktivity. Tím jsme ukončili naše
táborové putování.
Jsem moc ráda, že každý den chodilo
přes 20 dětí a byly velice hodné. Velké
poděkování patří našim mládežníkům
Verči Grygové, Vojtovi Žikovičovi, Marušce Golasowské, Michalovi Kreželokovi a Izabelce Miarkové, že místo
užívání si prázdnin šli pomoct a pro
děti udělali první poslední.
Farní teta Silva
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Setkání mládeže, dětí
a rodin na KOZUBOVÉ
Chtěla bych Vás všechny pozvat
na tradiční výšlap na Kozubovou
Kdy: 8.5.2015
Sraz: v 7.30 hod. pod kostelem,
tam bude přistavený autobus
Sebou: pití a svačinu na celý den
Program: výšlap na horu, hry pro
děti a mše svatá
Návrat: kolem 16. hod.
Můžou jet i děti samy.
Prosím všechny zájemce, ať se
přihlásí u Silvy Kreželokové,
tel.číslo 605325749,
s.krezelokova@seznam.cz
Pokud nás bude málo tak autobus
nepojede.
Na všechny se moc těší Silva.

Misijní koláč

Pouť dětí a rodin do
Częstochové

Milí farníci, předminulou neděli
22.3. proběhla naše tradiční farní
akce Misijní koláč, při níž se vybralo
67500,- Kč. Tyto finance jsou opět
určeny pro naše adoptované děti
a pro Otce Mariána Kuffu, který
pracuje na Slovensku s lidmi, kteří
se nacházejí v obtížných životních
situacích. Za všechny vaše dary
a pomoc upřímné Pán Bůh zaplať.
Pavla Golasowská

Jak už je hodně let v naší farnosti
zvykem, tak i letos bychom chtěli
společně s dětmi a rodinami
vyrazit do Częstochové.

Mám velkou prosbu. Kdybyste
někdo chtěli přispět na tuhle pouť,
budeme moc rádi.
Více informací u farní tety. Kdo by
měl zájem, ať se přihlásí do konce
května.
Pojeďte s námi prožít krásnou
neděli. Panna Maria na nás
s otevřenou náručí čeká.

Citáty a moudra,
aneb co řekli svatí, to platí
Nic nemá na dítě lepší vliv než
chvála. A u dospělých platí totéž.
Jsme stvořeni k tomu, abychom
smiřovali duše s Bohem a lidi mezi
sebou!
sv. František Saleský

Modlitba je nejsilnější zbraň
nejslabších.
Trpělivost, modlitba a mlčení
posilují duši.
sv. Faustyna Kowalská

Lidé dokonalí nikdy neoplácejí zlo
zlem.
bl. Vincenc Kadlubek

Všechno, co je třeba povědět
a udělat, řekni a udělej vždy
s přívětivostí.
sv. František Saleský

Copak je toho Bůh vinen, že jsme
nešťastní? Sami jsme vinni, protože
hledáme štěstí tam, kde nás Ježíš
učí, že štěstí není.
bl. Uršula Ledochówska

Kdy: v neděli 21.6.2015
V kolik: v 7. hod ráno z pod
kostela
Sebou: jídlo na celý den, pití,
propisku, pláštěnku a cestovní
doklad
Program: hry a kvízy v autobuse,
pak je program pro všechny děti
v Częstochové, mše svatá a
individuální prohlídka Jasne Góry
Cena: 250 Kč dospělý a 200 Kč
děti

Silva

POZVÁ NKA
Třinecká mládež a schola „DROPS“ zvou na „Adorační večer“ v před den
Svátku Božího milosrdenství, a to v sobotu 11.4.2015 po večerní mši svaté
v našem farním kostele sv. Alberta. Přijďte s námi společně chválit Pána!

Letní tá bor
Rok s rokem se sešel a čas pro
nás nadešel Vás všechny děti
pozvat na letní tábor.
Letní tábor se bude konat od
9.8.2015 do 15.8.2015, cena
1500 Kč. Pojedeme tak jak loni
do Zátoru, kde na děti bude
čekat nabitý program.
Prosím všechny rodiče, kdo by
měli o tábor zájem, ať do konce
května dítě přihlásí. Je omezený
počet dětí. Moc Vás prosím,
jestli dítě přihlásíte, tak ho
bereme, jakože jede a ne že já

budu pár týdnu před táborem
všechny rodiče bombardovat
e-maily, sms a nakonec volat,
neboť nejste schopni odpovědět
a pak se dozvím, že dítě nejede.
Buďme taky trochu zodpovědní
a vstřícní vůči lidem, kteří svůj
volný čas obětují druhým.
Na všechny děti se moc těšíme
a bereme první přihlášené.
Přihlásit dítě můžete u farní
tety Silvy.
tel.číslo 605325749,
s.krezelokova@seznam.cz
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Nedělní liturgie
v dubnu
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (5.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,
1-4; 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 (12.4.)
1. čtení: Sk 4,32-35; 2. čtení: 1 Jan 5,1-6;
Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je
dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
Ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.
3. neděle velikonoční (19.4.)
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19; 2. čtení:1 Jan
2,1-5a; Evangelium: Lk 24,35-48
Žalm: odp. Hospodine, ukaž nám svou
jasnou tvář.
Ref. Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie.
4. neděle velikonoční (26.4.)
1. čtení: Sk 4,8-12; 2. čtení: 1 Jan 3,1-2;
Evangelium: Jan 10,11-18
Žalm: odp. Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Ref. Kamień wzgardzony stał się
fundamentem.
5. neděle velikonoční (3.5.)
1. čtení: Sk 9,26-31; 2. čtení: 1 Jan 3,18-24;
Evangelium: Jan 15,1-8
Žalm: odp. Budu tě chválit, Hospodine, ve
velkém shromáždění.
Ref. Będę Cię chwalił w wielkim
zgromadzeniu.

Pořad bohoslužeb v dubnu
+ Neděle 5.4.2015 – Slavnost Zmrtvých-

vstání Páně, Boží hod velikonoční;
velikonoční vigilie začíná v 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, 8.30
polsky, 10.00 česky, 17.00 polsky. V 16.30
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní,
modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
a svátostní požehnání.
+ Pondělí 6.4.2015 – Pondělí v Oktávu
velikonočním; 6.30 a 10.00 polsky; 8:00
a 17.00 česky; V 16.30 adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné
požehnání.
+ Neděle 12.4.2015 – 2. neděle velikonoční
(Božího Milosrdenství); 6.30 a 10.00
česky; 8:00 a 17.00 polsky; V 16.30
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní
a svátostné požehnání.
+ Neděle 19.4.2015 – 3. neděle velikonoční
; 6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky;
V 16.30 adorace Nejsvětější Svátosti
Oltářní a svátostné požehnání.
+ Čtvrtek 23.4.2015 – svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka, hlavního patrona
pražské arcidiecéze.
+ Sobota 25.4.2015 – svátek sv. Marka,
evangelisty.
+ Neděle 26.4.2015 – 4. neděle velikonoční
; 6.30 a 10.00 česky; 8:00 a 17.00 polsky;
V 16.30 adorace Nejsvětější Svátosti
Oltářní a svátostné požehnání.
+ Středa 29.4.2015 – svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
+ Pátek 1.5.2015 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 3.5.2015 – 5. neděle velikonoční ;
6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky;

Apoštolát modlitby – duben 2015
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.

most

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!
1. Všeobecný úmysl: Aby se lidé naučili mít
v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar
od Boha.
2. Misijní úmysl: Za pronásledované
křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.
3. Národní úmysl: Aby nás Bůh učinil
hodnými svého povolání.

V 16.30 adorace Nejsvětější Svátosti
Oltářní a svátostné požehnání.
+ Každou neděli půl hodiny před večerní
mší svatou je adorace Nejsvětější
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
+ Poslední neděle v měsíci - Mariánské
večeřadlo.
+ Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu
s dalšími farnostmi v naší zemi za český
národ.
+ Každou sobotu od 18.00 probíhá
modlitba posvátného růžence, ke které
jsou zváni všichni farníci.
+ V průběhu týdne mše svaté začínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu,
pátek - ranní
+ česky, večerní polsky. V úterý, čtvrtek,
sobotu - ranní polsky, večerní česky.
+ Každý čtvrtek po večerní mši svaté je
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do
19.00 hodin.
+ Každý první pátek je po ranní mši svaté
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
+ Každý pátek vyjma prvního pátku je
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.
+ První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení
Božskému Srdci Ježíšovu.
+ Mše svatá v Domově pro seniory na
Sosně je každý pátek v 15.30 hodin. Půl
hodiny před začátkem mše svaté je
možno přistoupit ke svátosti smíření.
+ Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před
začátkem mše svaté je možno přistoupit
ke svátosti smíření.
+ Mše svatá v domě POHODA je vždy
1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.
+ Během školního roku není ve čtvrtek ráno
příležitost ke sv. zpovědi – O. Adrian je ve
škole.
Redakce neručí za jazykový sled
jednotlivých mší svatých. Sledujte vývěsku
v kostele!
Internetové stránky naší farnosti
najdete na adrese
www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu
vyjde 3. května 2015.
Příspěvky můžete zasílat
do 22. dubna 2015.

