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Trzej goście w gaju terebintowym

(pokračování na str. 3)

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. 
Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie.

Rodz 18.1
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Díky, Tomášové…!

*  *  *

*  *  * *  *  *

  V představě řady lidí v kostele 
všechno jaksi automaticky funguje. 
Jistě, jenomže za tímto fungováním 
musí někdo stát, protože i v kostele 
platí fyzikální zákony, podle kterých 
i zde hlodá zub času. Nevím, jestli si 
uvědomujeme, že už téměř čtvrt 
století slyšíme z věže zvony. No a za 
čtvrt století je údržba a opravy 
samozřejmostí. Chtěl bych poděkovat 
dvěma našim Tomášům za to, že již 
před lety se těchto našich zvonů 
opravdu ujali. Jsou to pánové Tomáš 
Roszka a Tomáš Kyvalský. Kolik to 
bylo cest schody do věže a zase 
z věže… A jestli jsme si moc nevšimli, 
že zvony tu a tam třeba jednou 
dvakrát nezvonily a pak zase zvonily 
díky právě těmto mladým mužům. 
V poslední době se ale ukázalo, že aby 
zvonily, museli by se tam oba 
nastěhovat a den co den odstraňovat 
všelijaké poruchy. A tak se ukázalo, že 
bude třeba opravdu generální oprava 
celého systému. No a protože se 
zajímali všemi způsoby, jak to udělat 
nejlépe, začali hledat. No a kdo hledá, 
najde a oni našli mistra zvonaře pana 
Jana Tralicha, který tuto práci konal 
profesionálně dvacet let ve Francii. 
O jeho kvalitách svědčí i to, že když 
bylo třeba dát do provozu zvony na 
katedrále Notre Dame v Paříži, to je 
hlavní pařížský chrám, pak byl 
arcibiskupstvím povolán on. No a tak 
pan Tralich navštívil náš kostel, 
prohlédl si celou věž i zvony, řekl, co je 
třeba a v prvních dnech Svatého 
týdne, než jsem se nadál, byla celá 
akce realizována: nová elektro-
instalace, nové motory, pohon, táhla, 
řetězy, automatika, ovládání - prostě 
můžeme zvonit. Ovšem naši Tomá-
šové strávili ve věži moře času 
a nejednou třeba až do noci. Chci Vám 
hoši, opravdu moc poděkovat za celou 
službu, kdy na každé zavolání vážili 
jste cestu do věže a makali - i za tu 
makačku na generální opravě, že jsme 
mohli o Velikonocích opět normálně 
a bezpečně zvonit. Jsem rád, že máme 
ve vás dva mladé a schopné lidi, kteří 
neukazují, že to či ono by mohli udělat 
jiní, ale využíváte hřiven, které vám 
Pán dal. Určitě nepocítíte, že čas 
věnovaný kostelu vám bude scházet, 
naopak: Pán Bůh vám bude žehnat. 
Moc veliké díky a vytrvejte!

P. František 

Zelený čtvrtek a Velký pátek jsou dny, kdy 
se v našem kostele slouží jen jedna 
bohoslužba, a tudíž se zde sejde velké 
množství věřících. Navíc většina z nás ulehčí 
svému svědomí ve svaté zpovědi a proto i 
počet lidí, kteří přistupují ke svatému 
přijímání je o mnoho vyšší než během roku. 

Jako každý rok náš chrámový sbor po pilné 
přípravě doprovázel bohoslužby zpěvem. Na 
Zelený čtvrtek jsme se rozhodli, že již při 
„Beránku Boží“ budeme čekat dole a 
půjdeme k svatému přijímání jako první. 
Jenže ouha. Některým z nás se to podařilo, 
ale lidé v lavicích dostali zřejmě strach, že 
kněží zapomněli přidat hostií a možná se na 
ně nedostane a všichni najednou se vyhrnuli 
z lavic. Nastala situace, že ulička uprostřed 
byla totálně ucpaná a my jsme museli různě 
kličkovat a hledat nějakou skulinku, abychom 
se vůbec dostali zpátky. Je tahle tlačenice 
opravdu nutná? Přijímám Krista, mého Pána 
a Spasitele a zbožné myšlenky se mění na 
úvahy jak projít, jak se vůbec protlačit mezi 
davem, připomínajícím frontu za totality na 
nějaké lukrativní zboží. 

Bratři a sestry, buďme trošku soudní. 
Copak už se stalo, že se na někoho 
nedostalo? Už se snad stalo, že posledním 
bylo řečeno: „Bohužel došlo, přijďte zítra?“  
Mějme úctu ke Kristu, kterého přijímáme 
a k sobě navzájem. Nemusíme přece z lavic 
vyskočit všichni najednou, totálně ucpat 
volný prostor a prodírat se davem. Ukažme, 

že jsme kultivovaní, moudří lidí a choďme 
k přijímání s rozvahou. Nejdřív první řady, 
potom další a tak dále. 

V souvislosti s tím mám ještě jednu 
prosbu. Aby členové sboru nemuseli 
k přijímání utíkat přes celý kostel, jeden 
z akolytů chodí podávat do zadní části 
kostela. Někteří z věřících se ale ihned snaží 
využít možnosti a „vtlačit“ se k přijímání také. 
Možná je nenapadlo, že členové sboru chtějí 
být první ne z důvodu, že je bolí nohy a 
nemohou dlouho stát, ale že musí být rychle 
zpátky, aby mohli svým zpěvem obohatit a 
zkrášlit bohoslužbu. Takže moc Vás prosím, 
nechte nejdříve přistoupit sboristy a potom 
samozřejmě můžete přistoupit také. Ještě je 
tady další možnost, můžete obohatit řady 
našeho chrámového sboru a potom můžete 
také využívat některých „nadstandardních 
služeb“. 

Závěr bych chtěla věnovat právě členům 
chrámového sboru. Každý z nich má své 
rodiny, spoustu povinností a jiných aktivit, ale 
přesto si najdou čas přijít každý týden na 
zkoušku. Odměnou je jim dobrý pocit, že 
hřivnu, kterou jim Bůh svěřil, správně využili 
k Boží chvále a jednou jim to bude určitě 
přičteno k dobru. Samozřejmě budeme moc 
rádi, pokud se najdou další, kteří se chtějí 
zapojit. Pavlač je velká a ještě by se pár 
nových zpěváků vešlo.   

Hana Worková

Před časem jsem si někde přečetl tuto 
pohádku, v níž vystupují čtyři osoby: 
KAŽDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV a NIKDO. 
Jednoho dne bylo nutné něco udělat. 
KAŽDÝ si byl jistý, že NĚKDO by to mohl 
udělat, ale NIKDO to neudělal. NĚKDO se 
rozzlobil, neboť to byl úkol pro KAŽDÉHO. 
KAŽDÝ si myslel, že KDOKOLIV by to mohl 
udělat, ale NIKDO se nedozvěděl, že to 
KAŽDÝ neudělá. Nakonec NIKDO byl 
obviněn KAŽDÝM, protože NĚKDO 
neudělal to, co by mohl udělat KDOKOLIV. 
Pro peníze přišli všichni. Především 
KDOKOLIV chtěl cokoliv, jen ne méně 
peněz. NIKDO neřekl nic, ale KAŽDÝ si 
myslel, že NĚKDO je blbec.

Bohužel to není pohádka, nýbrž tvrdá 
realita. Je nám mnohé v životě jedno. Jak 
málo se v běžném životě setkáváme se 
zájmem ostatních lidí, natož se soucitem.

Co lidi ochromuje tak, že se neradují 
z radosti a nesoucítí s bolestí jiných bytostí, 

Chybí nám fronta na mandarinky? 

K zamyšlení
svých bližních? Vždyť svévolně, vědomě 
ublížit komukoliv a čemukoliv, na to musí být 
člověk trochu pošramocený na duši. Lidé se 
sami přesvědčují, že ten, ta či to druhé je jim 
cizí. Že se jich to netýká. Nevšímají si, aby 
nemuseli projevit soucit. Protože soucit bolí.

Ano, každým odcizením se člověk 
ochuzuje, zužuje své já, zkrátka je míň. On 
soucit opravdu bolí. Čím víc toho na světě 
mám rád, tím víc se mě dotýká konečnost 
života. Jak často si však raději odřekneme 
lásku a soucit, než abychom se vzdali 
požitku či přijali bolest. Je to zdánlivě 
nepochopitelné. Jenže každé uzavření do 
sebe ochuzuje. Denně máme příležitost vzít 
na sebe odpovědnost, která bolí víc než 
ukazování na NĚKOHO, KOHOKOLIV či 
KAŽDÉHO.

Fejeton P. Prokopa Siostrzonka, 
převzato z Katolického týdeníku 

č. 17/2015
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(pokračování na str. 4)

Pokračování ze str. 1

MY?
Přiznám se, že tak kratičký titulek jsem 

ještě asi nikdy nenapsal, ale dnes je 
opravdu věcný. Blížíme se pomaličku 
k vrcholu velikonoční doby. Čeká nás 
slavnost Seslání Ducha Svatého, pak 
slavnost Nejsvětější Trojice a zase pokojně 
vplujeme do takzvaného liturgického 
mezidobí. Jenomže i ono mezidobí má 
velikonoční charakter. Denně se slaví mše 
svatá, denně se hlásá evangelium, denně 
se udílejí svátosti a to vše pramení 
z velikonoční Kristovy oběti a zmrtvých-
vstání. Proč to vše asi děláme? V řadě 
případů je křesťanský život a liturgie 
chápána jako taková nějaká atrakce: 
zazpíváme si, popovídáme si, tu a tam 
zorganizujeme nějakou akci… Je samo-
zřejmé, že člověk je tvorem společenským 
a tak i křesťanství, Církev je společnost. 
Jenomže Církev je taky tajemné Kristovo 
tělo a jako v každém jiném těle i zde každá 
částka organismu, každý orgán má taky 
svoji funkci. Když ten či orgán přestane 
fungovat, pak to pocítíme a vyhledáváme 
profesionální lékařskou pomoc, aby 
fungovat opět začal. K čemu by bylo 
všechno konání, plánování a snažení, 
kdyby to nemělo dosáhnout vrcholu 
a naplnění v dosažení společenství Církve 
vítězné, tedy ve společenství svatých a pak 
taky ve vzkříšení těla a životě věčném? Je 
zvláštní, že řada lidí připouští, že pozemský 
život nekončí biologickou smrtí, to dobře 
víme od Pána Ježíše, ale mluví-li se 
o vzkříšení mrtvých, pak se mnohdy diví i ti, 
kteří se pokládají za věřící. Jenže věci Boží, 
dílo stvoření a vykoupení a celý Boží zákon 
a řád existuje naprosto nezávisle na našem 
souhlasu, našich sympatiích či na tom, na 
kolik tomu rozumíme. Ve Vyznání víry 
vyznáváme mimo jiné, že věříme ve 
vzkříšení těla a život budoucího věku. Více 
než věřit tady nemůžeme, víc je pro nás 
zatím nedostupné. Pán sám ve své 
eucharistické řeči slíbil těm, kdo jej přijímají 
v Eucharistii život věčný a vzkříšení 
v poslední den. Kterýpak den to asi bude? 
Vzpomeňme si na setkání Zmrtvých-
vstalého Pána, když nebyl přítomen Tomáš. 
Domáhá se vidět Pána a co ještě více: 
dotknout se jeho ran a vložit dokonce ruku 
do rány v jeho boku. A Pán nesjede jako 
blesk, aby měl Tomáš okamžitě jasno, ale 
nechá apoštola čekat sedm dní, až osmého 
dne přijde. Není to bez poučení. Sedmička 
je symbol plnosti, úplnosti. Bůh podle 

Písma Svatého sedm dní tvoří svět. Samo 
tvůrčí úsilí trvá ale šest dní, sedmý den je 
den odpočinutí a požehnání celému dílu. 
Tedy sedmého dne je dílo kompletní, 
schopné užívání. Tomáš se ale nedočká 
Pána sedmý den, ale až osmý den. To je den 
vrcholu, to je den poslední, který se vymyká 
naší matematice, logice, představivosti 
a všemu, čeho jsme jako lidé schopni. My za 
sedmý den nemůžeme proniknout, to je 
naše lidská plnost. Jenomže Pán přichází 
a oslovuje Tomáše až osmého dne, tedy 
v dobu, kterou my lidé nedokážeme jakkoliv 
zmapovat či spočítat. Vzkříšení těla, 
všeobecná obnova a proměna světa je tedy 
poplatná taky jakémusi pro nás tajemnému 
osmému dni. Jenomže než se tak stane, 
bylo by třeba uskutečnit jedno podstatné. 
Pán vstal z mrtvých aleluja,- zpíváme 
o Velikonocích. To je pravda, Kristus 
vzkříšený už neumírá, smrt nad ním už 
vládu nemá. "Třetího dne vstal z mrtvých 
podle Písma…“ - tak to vyznáváme. Pán 
vstal - a nyní je řada na nás a to ne až onoho 
tajemného "osmého dne"! No a tady je 
smysl toho kratičkého titulku: MY? No ano, 
jistě, my - Pán to má už za sebou. Není to 
zase nějaká zbožná fráze? Vůbec ne. 
O Vánocích se čte, že lid, který chodil ve 
tmě, vidí veliké světlo. Dáváš mnoho 
jásotu… Jenomže lid se zase ponořil do tmy 
a tak začíná experimentovat a propadá se 
čím dál více. V tomto roce si připomínáme 
sedmdesát let od ukončení druhé světové 
války. Lidstvo si oddechlo, ale ne tak na 
dlouho. Pouhé tři roky po ukončení války 
vtrhne do východní části Evropy ideologie, 
která nemá žádný úmysl něco duchaplného 
tvořit, ale bojovat, ničit, i když se tváří jako 
záruka rozvoje a pokroku. První, na co 
zaútočí, bude Církev a Bůh. Když si na 
internetu kliknete na google a zadáte heslo 
"Akce K", otevře se vám stránka, poje-
dnávající o barbarské noci jak ji ve své knize 
nazval emeritní nitranský biskup Ján 
Chryzostom kardinál Korec. On taky jako 
mladý student prožil i vše, co následovalo. 
Po půlnoci z 13. na 14. dubna 1950 vtrhly do 
všech mužských a ženských klášterů  
příslušníci lidových milicí, estebáci a jiní, 
vyděšeným řeholníkům dali příkaz sbalit si 
nejnutnější a nastoupit do připravených 
autobusů, které je odvezly na připravená 
místa, a tam byli pod přísným dohledem 
internováni. Majetek byl státem zabrán. 
Nebudu to rozepisovat celé. Tehdy začala 

válka nejrafinovanější: třídní boj, který byl 
hlásán, ničení charakterů, ničení vlaste-
nectví, protože heslem se na dlouhých 
čtyřicet let stalo Sovětský svaz náš vzor,- 
tedy ne my sami sobě, ale nějaký cizinec. 
Za tu dobu to zanechalo v duších lidí 
nepředsta-vitelné škody a proto je zde ten 
apel: vzkřísit z mrtvých. Ale to musí chtít 
každý sám s vědomím, že čím déle se do 
tmy propadáme, tím více houstne a tím hůř 
se z ní můžeme dostat. Dnes kritizujeme, 
v jakém stavu je společnost. Jistě, vzdala-li 
se Božího Syna, ovoce jeho oběti 
i vítězství,- jak může vypadat? Podívejme 
se na naše lidské myšlení… Je to ještě 
vůbec myšlení, či pouze opakování? Ptá se 
mladá žena své kamarádky, bylo to před 
prezidentskými volbami: Tak koho budeš 
volit? A odpověď: Až jak řeknou holky 
v práci…  Dnes se mluví jen o financích 
a ekonomice, jasně: i finance a ekonomika 
jsou potřebné, ale kde zůstala duše 
člověka, jeho svědomí, jeho morálka? 
Nebyla to právě ta šílená ideologie, která 
nebyla nikým vyzkoušena a která se 
představila třídním bojem a to naostro, která 
nazývala křesťanství tmářstvím, i když 
o tom nic nevěděla a která nazývala duši 
neexistujícím nesmyslem a morálku, etiku 
a svědomí buržoazním přežitkem? A platí-li 
zásada, že dnešek se připravoval včera 
a zítřek se připravuje dnes, pak dnešek je 
výsledkem právě toho, čemu jsme tady 
museli čtyřicet let tleskat. Jak těžko si 
pamatujeme Boží pravdy, chceme mít 
rozhodující hlas i tam, kde nevíme dost 
dobře, o co jde. A zase by toho bylo hodně. 
Platí-li ale, že zítřek se připravuje už dnes, 
pak je třeba vstát z mrtvých. Ano MY 
a DNES. Pán, který mrtvé křísí, je přítomen 
ZDE a NYNÍ. Je třeba ale odlišit, co Pán 
opravdu ustanovil a jak to ustanovil 
a věnovat se plně tomu, jak to podle vůle 
a moudrosti Boží je a ne jak si to lidé doplnili 
po svém. Pamatujme jedno: Pán je 
přítomen nyní a teď. Čím hlouběji se 
propadneme MY, tím hůř se budeme 
dostávat nahoru zase MY. Platí-li, že 
dnešek se připravoval včera a zítřek se 
připravuje dnes, pak pamatujme, že včera, 
dnes i zítra si připravujeme svůj "osmý den", 
který ovšem samozřejmě netrvá čtyřia-
dvacet hodin. 

P. František
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„Zapadne-li některý zločin do zapomnění, 
otupuje se tím svědomí lidstva,“ upozorňuje 
autor následujícího textu. Ví to i papež František, 
když před pár týdny označil vraždění Arménů 
v Osmanské říši za genocidu. Jak to vlastně 
bylo?

Arménie, nejstarší křesťanský národ, svolává 
na 24. dubna představitele všech zemí světa 
uctít 100. výročí masakru Arménů k památníku 
obětem v Jerevanu. Přitom hrozilo reálné 
nebezpečí, že tato první genocida v novodobých 
dějinách lidstva bude téměř zapomenuta. Jak se 
to mohlo stát?

Často se citují slova Adolfa Hitlera: „Kdo si 
ještě dnes vzpomene na Armény.“ Hitler by byl 
blízko pravdy nebýt několika vzácných 
svědectví, např. německého pastora Lepsia, 
jakož i slavného románu Franze Werfela Čtyřicet 
dnů, který pohnul svědomím světové veřejnosti. 
Nicméně volání Arménie a početné arménské 
diaspory, aby se obětem tehdejšího vraždění 
dostalo aspoň zpětně projevu pokání a úcty ze 
strany reprezentantů dnešního tureckého státu, 
připomíná spíše hlas volajícího na poušti. 
Neutěšený stav neexistujícího dialogu ilustruje 
skutečnost, že turecká vláda zve na týž den 
24. dubna představitele všech zemí světa 
k oslavám výročí bitvy u Gallipoli, ač je možné si 
tuto událost připomínat kdykoliv během několika 
měsíců jejího trvání.

 
Probuzení tureckého nacionalismu

Původní Osmanská říše (podobně jako třeba 
habsburská monarchie) byla pojmenována 
podle vládnoucí dynastie. Název připomíná 
zakladatele státu Turků v Malé Asii sultána 
Osmana (vládl v letech 1288–1326) a jeho 
nástupce. Byl to stát, který se opíral vedle 
důrazu na islám jako státní náboženství 
o multinárodnostní složení svého obyvatelstva. 
Příslušník kterékoli národnosti, třeba Albánec 
nebo Tunisan, mohl udělat kariéru ve státních 
službách a stát se až nejvyšším vezírem. Na 
území Osmanské říše se uchylovali evropští 
utečenci z náboženských či politických důvodů – 
např. část španělských Židů po obsazení 
Španělska křesťany v 16. století. V Istanbulu 
existovala v 16. století kvetoucí židovská 
diaspora a další menšiny křesťanských národů – 
řecká či arménská. Arméni patřili mezi nejstarší 
národ obývající své území pod Kavkazem 
a v dnešním severním Turecku v okolí města 
Van. Byl to také národ, kde se už v roce 301 po 
Kristu, tedy dříve než v Římské říši, prosadilo 
křesťanství jako státní náboženství.

Situace se začala měnit po roce 1683, kdy 
Osmanskou říši postihla po neslavném 
dobývání Vídně dlouhá řada porážek. Na jedné 
frontě vyháněla Turky z Balkánu rakouská 
armáda a na druhé frontě ruská vojska 
osvobozovala Krym a oblasti kolem Černého 
moře. V roce 1774 byla uzavřena mírová 

smlouva v Kücük Kaynarca mezi Ruskem 
a Tureckem, podle níž získalo carské Rusko 
právo ochrany křesťanských menšin na území 
celé Osmanské říše. Tohoto vágně formulo-
vaného práva využívalo hojně k zásahům do 
vnitřních věcí svého souseda ve prospěch svých 
vlastních mocenských plánů. Ty zahrnovaly 
ruský sen získat kontrolu nad Balkánem, 
zmocnit se tureckých úžin a mít takto nerušený 
přístup ke Středozemnímu moři. Ruští carové 
rovněž kalkulovali s možnými územními zisky 
v Zakavkazsku.

Celkově tento vývoj způsobil neustálý příliv 
tureckých utečenců z okraje říše do Istanbulu 
a centrálních oblastí Turecka, kde posilují 
vzrůstající nenávist vůči křesťanským me-
nšinám a vyhledávají pomstu za jejich údajnou 
kolaboraci s vnějším nepřítelem. Místní „řeže“ a 
masakry proti Řekům, Bulharům i Arménům se 
odehrávají od druhé poloviny 19. století stále 
častěji. Od roku 1909 se v Osmanské říši po 
převzetí moci stranou mladoturků stává turecký 
nacionalismus vládnoucí ideologií.

Od svého sjednocení v roce 1871 se 
Německo usilovně snaží posilovat svou 
přítomnost v Turecku a konkurovat vlivu 
francouzskému a britskému. Císař Vilém, který 
se s oblibou převlékal do orientálních oděvů, 
navštívil Osmanskou říši několikrát a Německo 
získalo licenci na výstavbu železnice Istan-
bul–Bagdád. Nicméně až do roku 1914 
pěstovala turecká vláda dobré styky i s Francií 
a Velkou Británií a nic ji nenutilo vstoupit do 
světové války na té či oné straně. Umírněná 
skupina domácích politiků radila k zaujetí 
neutrality. Rozhodly ovšem zásadně chybné 
politické rozhodnutí tehdejší osmanské vlády, 
uražená ješitnost sultána Mehmeda V. 
a německá intrika.

Vláda si ve Velké Británii objednala stavbu 
dvou bitevních lodí, které byly v okamžiku 
vypuknutí světové války těsně před doko-
nčením. Britská vláda nechala obě lodě zabavit 
do svého válečného námořnictva a nabídla 
Turecku finanční kompenzaci. To vzbudilo 
v Istanbulu rozhořčení, v této situaci pohotově 
přispěchalo Německo a věnovalo Turecku ctí 
a darem své dvě válečné lodě. Byl to ovšem dar 
danajský, který měl strhnout Turecko do války 
bez svobody volby. Obě lodě připluly 
s německou posádkou převlečenou do ture-
ckých uniforem a s německým admirálem 
plnícím rozkazy své vlády. Po slavnostní 
ceremonii na počest sultána propluly na vlastní 
pěst a pod osmanskou vlajkou do Černého 
moře, kde zahájily odstřelování ruských 
přístavů. Rusko proto vyhlásilo Turecku válku, 
což strhlo zemi do války na špatné straně fronty. 
To ovšem nesnižuje vinu tehdejší vlády na 
osudovém rozhodnutí, jež v konečném důsledku 
vedlo ke zkáze Osmanské říše.

Po stopách zapomenuté genocidy
Tragédie Arménů

Jaro roku 1915 přineslo Osmanské říši boj na 
třech frontách. Rusko zahájilo ofenzivu na 
Kavkaze a rozdrtilo severní tureckou armádu. 
Britové se vylodili na poloostrově Gallipoli, kde 
byli odraženi – v bojích na sebe poprvé upozornil 
pozdější národní hrdina generál Mustafa Kemal. 
Britové z Indie zase zahájili vleklé boje v jižní 
Mezopotámii s cílem prorazit k Bagdádu. V této 
situaci nadešly dezerce arménských vojáků 
z turecké armády a zahájení místního odboje 
s nadějí, že se spojí území obývané Armény 
s postupující ruskou armádou. Obava z tohoto 
vývoje vyvolala v Istanbulu paniku a vedla 
k rozhodnutí vlády (jmenovitě ministrů Envera 
Paši, Talaata a Cemala) nařídit přesun armén-
ského obyvatelstva na území dnešní Sýrie. 
Realizace tohoto naprosto nepřipraveného 
plánu se vzápětí zvrhla ve vraždění a pochody 
smrti, které většina Arménů nepřežila.

Z tureckého pohledu, jenž bohužel převládá 
v běžné populaci dodnes, šlo o likvidaci vnitřního 
nepřítele a „páté kolony“ ruské armády. 
Doloženo je však hromadné zabíjení, upalování, 
topení a týrání nekonečnými hladovými pochody 
s cílem likvidace žen, dětí a civilního obyva-
telstva vůbec. Do Sýrie dorazily ubohé zbytky 
těch, kdo vyšli ze své domoviny – a i ti zde 
většinou nalezli smrt. Až do nedávné doby 
existoval jediný památník arménským obětem 
ve východní Sýrii poblíž města Deir Ezzor, který 
však odstřelili bojovníci tzv. Islámského státu. 
Z turecké strany se udává počet obětí číslem 
mezi 300 a 500 tisíci, přičemž obvinění ze 
systematického vyhlazování je oslabováno 
tvrzením, že šlo o oběti válečného chaosu 
a nakažlivých chorob. Arménské zdroje uvádějí 
maximální číslo 1,5 milionu mrtvých, což vychází 
z předpokladu, že byla vyhlazena v podstatě 
veškerá arménská předválečná populace 
v Turecku. Některé publikace uvádějí údaj 800 
tisíc obětí, ale domnívám se, že tento údaj vznikl 
opatrnictvím autorů, kteří zprůměrovali turecká 
a arménská čísla. Občas se udává, že 200 tisíc 
Arménů si zachránilo život nuceným přestupem 
k islámu, ale o jejich dalším osudu literatura mlčí.

 

Oběti velmocenské politiky

V roce 1918 se Osmanská říše v důsledku 
válečné porážky rozpadla a území vnitřního 
Turecka bylo rozděleno na jednotlivé okupační 
zóny. Nad Arménií převzal protektorát, bohužel 
jen deklarativně, americký prezident Wilson. 
Jednání o podmínkách mírové smlouvy se 
protáhlo do roku 1920 – a během této doby 
nastala demobilizace vojsk evropských 
válčících států a porážka prezidenta Wilsona na 
vnitropolitické půdě: Kongres USA zamítl jak 
vstup do Společnosti národů, tak protektorát nad 
Arménií. Zástupci staré sultánské vlády sice 
podepsali v srpnu 1920 v Sevres mírovou 
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Pokračování ze str. 4

smlouvu znamenající faktický zánik celistvosti 
Osmanské říše, mezitím však už probíhalo 
turecké národní povstání vedené generálem 
Mustafou Kemalem (později nazvaným čestným 
titulem Atatürk – Otec Turků). Po porážce 
řeckých vojsk a útěku posledního sultána 
Mehmeda VI. ze země byla vyhlášena republika 
a odehrála se další jednáním, která skončila 
uzavřením nové smlouvy v červenci 1923 
v Lausanne. Ta obsahovala mezinárodní uznání 
turecké republiky, přičemž byly zcela pominuty 
požadavky Kurdů a Arménů. Mezitím totiž 
v Rusku proběhla bolševická revoluce a nikdo 
nechtěl podráždit Turky natolik, aby byli vehnáni 
do spojenectví se Sověty. A tak se byť i jen 
morální odsouzení genocidy Arménů stalo obětí 
snahy tehdejších velmocí pojistit si Turecko jako 
politického a vojenského spojence Západu. 

Na základě smlouvy o přátelství a bratrství 
uzavřené 16. 3. 1921 mezi orgány vznikající 
kemalistické republiky a sovětským Ruskem 
byla dohodnuta vzájemná hranice, která 
rozdělila původní arménské území mezi 
Turecko a Sovětský svaz. Na ruské straně byla 

vytvořena sovětská arménská republika a tento 
stav byl zakonzervován až do rozpadu SSSR. 
Samostatný arménský stát vznikl v roce 1991.

 
Obtížné hledání dialogu

Proces vzniku Arménské republiky byl 
spojený s národnostními zmatky, které 
doprovázely rozklad sovětské moci. To vedlo 
k válce mezi Arménií a Ázerbájdžánem o tzv. 
Náhorní Karabach, kdy Turecko podporovalo 
etnicky spřízněný Ázerbájdžán. V důsledku 
tehdejšího napětí byly v roce 1993 uzavřeny 
turecko-arménské hranice. Úsilí o znovuna-
stolení normálních vztahů se prolínalo 
s neustálým tlakem zejména početné arménské 
diaspory, žijící na Západě, vynutit na Turecku 
přijetí nejen morální, ale i politické odpovědnosti 
za spáchané zločiny na Arménech.

Po předchozím švýcarském zprostředkování 
byla 10. 10. 2009 uzavřena dohoda o normaliza-
ci vztahů mezi Tureckem a Arménií. Pokračující 
zahraniční kampaň za uznání arménské 
genocidy dalšími státy ovšem vedla k tomu, že 
tato dohoda nebyla nikdy ratifikována 
parlamenty obou států a vzájemné vztahy 
zůstávají dodnes chladné.

Největší z žen nám pomáhá vidět i jiné ženy 
v životě Božího lidu; na jejich příkladu rozvíjíme 
svou vlastní osobnost.

Na začátku srpna se zahajovala výstava „Umění 
gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“ v Kašperských 
Horách. Měl jsem po nějakém čase příležitost vidět 
ta nádherná díla zachycující Pannu Marii s malým 
dítětem v náručí. Vybavila se mi vzpomínka stará 
skoro čtvrt století, kdy nás zkušená katechetka 
Helga Mondscheinová upozornila na zdánlivou 
maličkost. „Podívejte se, jak hrdě ukazuje to své 
dítě!“ řekla nám a ukázala na gotickou sochu. 
Dívala se nejen očima ženy, ale také učitelky. 
Upozornila nás na důležitý fakt: sochař využil zcela 
přirozené věci – každá matka se ráda pochlubí 
svým dítětem – k tomu, aby ukázal teologickou 
pravdu – Maria nám ukazuje Krista.

Vidět Krista, dívat se na Krista, nést Krista, 
klanět se před ním, kráčet s ním v průvodu… to 
všechno patří k eucharistii. Mariánská socha, kdy 
Maria drží v náručí své dítě, je ve skutečnosti 
docela dobrý podnět k úvahám o eucharistii. Nebo 
třeba i jen příležitost se na ni zahledět a ve svém 
srdci budovat vztah ke Kristu.

K eucharistii ale patří ještě mnohem více. Ve 
společenství slavíme, nasloucháme si, prosíme o 
odpuštění – a také odpouštíme, projevujeme 
vděčnost, sdílíme přátelství při společné hostině, 
stejně jako slavnostní společenství. Učíme se 
naslouchat, pracovat na společném díle, 
formulujeme slova proseb, díků, chval, vyznáváme 
svou víru. Učíme se žasnout a klanět se, 
poznáváme sílu společného zpěvu i tiché modlitby, 
zakoušíme Boží blízkost.

I tady nám může pomoci socha Panny Marie. 
Vidíme ji s dítětem, to samo ale často drží v ruce 

ovocný plod, snad jablko, někdy fík, ale je to zřejmý 
odkaz na starozákonní scénu, kdy Eva podává 
Adamovi plod, který vede ke hříchu. Maria, o které 
zpíváme „plod života svého nám ukaž…“, nám 
ukazuje tento plod, kterým se sytíme, ale 
současně zaměřuje naši pozornost na celý Starý 
zákon, na dobu první smlouvy, která je 
předobrazem smlouvy nové a věčné. Kolik žen, 
které v sobě nesou předobraz související 
s eucharistií, ve Starém zákoně nacházíme!

Sára, která připravuje pokrm, protože Hospodin 
rozmlouvá s Abrahámem a ten zakouší 
společenství s Bohem.

Soudkyně Debora, jedna ze dvou prorokyň ve 
Starém zákoně, povzbuzující k odporu proti 
nepříteli.

Pilně pracující Rút, která přináší požehnání do 
domu Boazova.

Hluboce zarmoucená Chana, která prosí ve své 
beznaději a žalosti, protože nemá syna. Tatáž 

Chana pak jásající nad Samuelem a chválící 
Boha.

Pokorná Abigail, která na sebe bere vinu svého 
manžela Nábala, ale také ta, která dovede svou 
prací a štědrostí získat Davidovu náklonnost.

Bojující, odhodlaná a statečná Judith, která 
přemohla Holoferna a chválila Boží dobrotu 
a věrnost.

Jiná Chana, pokorná manželka Tobiášova, 
starající se o svou domácnost.

Ester, hledající útěchu a posilu v modlitbě – 
příklad vyznání víry činem.

Kterýkoliv z těch textů vypravujících o ženách je 
možné vhodně použít k tomu, aby rozvíjel, 
prohloubil podobné odhodlání. Snadno se 
můžeme v úvahách a rozjímání vracet do 

Maria a eucharistie

5

Výzva pro svědomí

Stalo se tradicí, že americký prezident pronáší 
každoročně 24. dubna, kdy se připomíná 
Světový den Arménů, projev a pokaždé se 
s napětím čeká, zda užije ono jedno očekávané 
slovo: genocida. Prezident Obama to před svým 
zvolením slíbil, ale dosud se tomu z obavy 
z turecké reakce vždy vyhnul.

Bez ohledu na politické hrátky bychom však 
měli ve svých modlitbách pamatovat na oběti 
všech genocid a zločinů proti lidskosti 
s vědomím, že zapadne-li některý zločin do 
zapomnění, otupuje se tím svědomí lidstva 
a usnadňuje plánování a provádění zločinů 
nových. Turecku by mělo být jasně dáno na 
vědomí, že i když uznání genocidy Arménů jako 
zločinu proti lidskosti není explicitní podmínkou 
vstupu do EU, patří přijetí odpovědnosti za 
vlastní činy a projev úcty k tehdejším obětem 
k základním civilizačním hodnotám, bez nichž 
postrádá přístupový proces Turecka do 
evropských struktur jakýkoli smysl. 

Převzato z www.katyd.cz

podobných situací a nacházet inspiraci. Zvlášť ve 
společenství rodiny je k tomu vhodná příležitost, 
stačí vzít do ruky obrázkovou Bibli. Můžeme tu 
vidět Deboru, Juditu, jak bojuje a zápasí se zlem, 
naslouchat jásavému zpěvu radostné matky 
Chany a sdílet s ní její radost; mít soucit s tím, kdo 
pláče a dovolává se pomoci, sledovat a vážit si 
poctivé práce, umět a naučit se vyslovit prosbu 
o odpuštění – to všechno je svět, do kterého je 
možné dítě pozvat, když otevřeme Písmo. Tím 
vším můžeme rozvíjet schopnost opravdově slavit 
eucharistii.

Podobně jako nás před mnoha lety Helga 
Mondscheinová upozornila na sochu Marie 
s dítětem a tak nám připomněla důležitou roli 
Matky Boží – tedy ukázat Krista, zaměřila nás i na 
pravidla slavení eucharistie s dětmi. Slavení 
eucharistie se nemůže obejít bez zapojení lidské 
přirozenosti a je důležitým úkolem katecheze od 
dětství rozvíjet i přirozenou stránku lidské 
osobnosti.

V Direktoriu pro mše s dětmi z října 1973 se 
naléhavě připomíná, že jestliže „pokřtění mají 
vrůstat do společenství s Kristem a bratry“, 
a znamením a zárukou tohoto společenství je 
účast na eucharistické hostině, tak při tom toto 
„vrůstání nesmí být odděleno od obecné, lidské 
a křesťanské výchovy. Bez tohoto základu by 
mohla dokonce uškodit.“ (srov. čl. 8)

V nádherných scénách biblických textů, v jejich 
obrazech a příbězích, máme jedinečný pramen 
výchovy těchto základních lidských hodnot.

Matka Boží, která se v pokoře nazývá služebnicí 
Páně, ať nám pomáhá!

Převzato z publikace 
Národní eucharistický kongres 2015 
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Dětskou stránku připravují Lucka a Eva

Co jsme prožili…  

Svatí v našem kostele
V prosinci se slaví svátek hned několika svatých, jejichž sochy můžeme najít v našem kostele. Mezi ně patří také 
sv. Barbora, kterou si připomínáme 4. prosince. Pro utrpení, které během svého života zažila, a mučednickou smrt 
patří ke čtrnácti svatým pomocníkům ve zvláště těžkých chvílích, je vzývána jako ochránkyně proti náhlé smrti a je 
také patronkou horníků a jiných rizikových povolání.

Kolędowanie
 przy żłóbku

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian w imieniu scholy dziecięcej 
„DROPS“ na wspólne kolędowanie przy 
żłóbku, które tym razem odbędzie się 
w ramach Spotkania parafialnego w Domu 
Kultury w Trzyńcu. Spotkanie rozpoczyna 
się o godz 15:00. 

Lucyna Mokroszowa

KDE JI NAJDEME?O ŽIVOTĚ SV. BARBORY 
Svatou Barboru určitě nepřehlédnete – je 
to jedna z největších soch v našem 
kostele. Jak už jsme si řekli dříve, svaté 
poznáte podle tzv. atributů, to jsou 
znaky, se kterými bývají svatí zobra-
zováni. Mezi atributy svaté Barbory patří 
kalich s hostií, meč a věž, ve které byla 
uvězněna. Stačí se jen pozorně rozhléd-
nout a jistě ji najdete.

PŘEDSEVZETÍBarbora žila v Turecku kolem roku Barbora byla přísně střežena. Jeden 
Se svátkem svaté Barbory se pojí stará 300. Legenda vypráví, že byla velmi za sloužících však byl tajný křesťan, 
tradice – v tento den se uřeže jabloňová krásná. Když vyrostla, její otec ji který jí vyprávěl o víře v Krista. Také 
větvička a dá se do vázy s vodou. Tato 

přísně střežil a všechny její ná- se podařilo, aby za ní tajně přišel 
větvička pak o Vánocích rozkvete. A moje 

padníky vyháněl ze svého domu. kněz a pokřtil ji. předsevzetí? "Barborkou" ve váze si budu 
Barbora ale stejně na vdávání ani připomínat, že mám usilovat o to, aby na 
nepomyslela. mém každodenním životě rozkvétaly 

květy lásky, s níž Ježíš stále přichází. 

MODLITBA (na podkladě závěrečné 
modlitby breviáře) 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, 
když působí v tom, kdo je slabý: Tys 
posiloval svatou Barboru, aby statečně 
snášela všechno mučení; pomáhej i nám, 
abychom na její přímluvu vítězně prošli 
všemi zkouškami, nezemřeli náhlou 
smrtí, ale předstoupili před Tebe 
smířeni, po přijetí sv. svátostí. Prosíme 

Když se o tom dozvěděl její otec, 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 

Tajně se totiž seznámila se životem rozzuřil se a nechal ji uvrhnout do našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ježíše Krista a rozhodla se darovat vězení. Cestou se Barboře zachytily Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
mu svůj život. šaty o keř a uvízla jí na nich malá věky věků. Amen 

větvička.
(zdroje: deti.vira.cz, wikipedie.cz, 
catholica.cz)

Barbora ve vězení velmi trpěla, ale 
nepřestala věřit Bohu. Otec se na ni 
velmi zlobil a chtěl, aby se víry 
v Krista zřekla. Ona to ale neudělala. Barbořin otec, který v Boha nevěřil, 
Jednoho dne se na ni otec rozzlobil pojal podezření o jejích úmyslech. 
příliš a ve vzteku ji zabil. Ještě ten Aby ji uchránil před tehdy zaká-
den vyrostlo na Barbořině větvičce zaným křesťanským učením, zavřel 
několik krásných květů.ji do vysoké věže.

Svatí v našem kostele

Milé děti,
v tomto měsíci, přesněji 4. května si 

připomínáme památku sv. Flori-ána. 
Svatý Florián je považován za patrona 
profesí, které souvisejí s ohněm – 
hasičů, hutníků, kominí-ků, hrnčířů či 
pekařů. Je představován obvykle 
v oblečení římského důstojníka 
s nádobou na hašení, případně přímo 
hasící požár. Jeho kult byl značně 
rozšířen i v českých zemích a jeho 
sochy se budovaly na ochranu proti 
požáru.

Atributy: brnění, dům, hrnec, 
kámen, kámen mlýnský, korouhev, 
koruna, kříž, meč, oheň, orel, plamen, 
požár, praporec na kopí, řeka, vědro, 
voda, vojáci.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Norika, území dnešního 
Rakouska, tehdy náležícího k Římské 
říši. Byl důstojníkem římské armády 
a sídlil v Lauriacum. Skončil u soudu 
v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany 
patřící snad i k jeho armádě. Po 
trýznivém mučení pro víru byl 
s kamenem přivázaným k hrdlu 
svržen z mostu do řeky Emže. 

Patronem hasičů a ochráncem proti 
požárům se stal zřejmě prý až po XV. 
stol., samozřejmě nejspíš v souvislosti 
s tím, že vodou, v níž byl utopen, se 
hasí oheň. Jedno z pořekadel 
uváděných ve spojení s úctou ke sv. 
Floriánovi, zní: "Kde pálí ohně žár 

a vzrůstá hřích a svár, pomocník je 
nám dán, svatý Florián." Z toho 
plyne, že jeho přímluva může hasit 
i oheň zloby a nenávisti. Nezapomí-
nejme, že toto hašení je neméně 
potřebné jako hašení požárů. A láskou 
se uhasí i oheň zloby.

FLORIÁNOVY OSTATKY 
A RELIKVIE

Ostatky sv. Floriána byly v 11. století 
rozděleny, část z nich byla převezena 
do Říma, část do Krakova (stal se 
jedním z polských patronů) a z Polska 
byla za Karla IV. malá část jeho relikvií 
převezena do chrámu sv. Víta v Praze. 
Další část relikvií je umístěna 
v katedrále v Olomouci, a v kostelích 
na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově 
Brodě a jinde. Tyto maličké kousky 
Floriánových ostatků měly ve stře-
dověku chránit města před požáry, 
poněvadž Florián, umučený ve vodě, 
se stal patronem hasičů.

Obraz sv. Floriána se objevoval na 
obecních pečetidlech, městských 
branách, kostelních věžích, na 
zvoničkách a jeho sochy se stavěly na 
návsích a náměstích. K zajímavostem 
patří i jeden z bočních oltářů ve 
staroměstském kostele sv. Jakuba. 

(zdroj: www.catholica.cz, 
www.wikipedia.cz, 
www.hasicilibesice.estranky.cz)
Dětskou stránku připravují 
Lucka a Eva

Jako jeden z mála v Praze je zasvěcen 
sv. Floriánovi.

Až narazíte na sochu vojáka s přil-
bou a nádobou na vodu v pravé ruce, 
jistě se bude jednat o mučedníka sv. 
Floriána. Dokážete ho najít v našem 
kostele? Jinde jeho sochu můžeme 
nalézt ve Valašském Meziříčí nebo 
nedaleko na náměstí v polském 
Těšíně.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bylo by dobré, kdyby se obnovilo 
v našich rodinách časté ztvárnění sv. 
Floriána jako připomínka potřebné 
prevence proti zlobě, nelásce a ne-
svornosti. Proti nim je třeba bojovat 
láskou a životem podle evangelia. Za 
posílení těchto bojů a vítězná tažení 
proti zlu v našich rodinách se 
pomodlím k sv. Floriánovi a k nejvyšší 
Královně nebe i země. 

Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys 
dal svatému Floriánovi sílu vydržet 
všechny útrapy mučení; pomáhej 
i nám, kteří dnes oslavujeme jeho 
vítězství, abychom s Tvou pomocí 
dosáhli vítězství nad zlobou a nená-
vistí a obstáli v každém nebezpečí. 
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou 

v jednotě Ducha svatého žije a 
kraluje po všechny věky věků.

 Amen 

(na podkladě závěrečné 
modlitby breviáře) 

J i n á  m o d l i t b a  s v .  
Floriána

O Bože, který nás slavností 
Tvého sv. mučenníka Floriá-
na obveseluješ, propůjč milo-
stivě, abychom my, kteří jeho 
slavné vítězství na zemi 
velebíme, k radostné spole-
čnosti jeho v nebi připuštěni 
byli skrze Ježíše Krista, Pána 
našeho.

Amen 

(zdroj: www.catholica.cz, 
www.wikipedia.cz, 

www.hasicilibesice.estranky.cz)

Dětskou stránku připravují 
Lucka a Eva



Milé děti, rodiče, prarodiče … s dovezenými hračkami budou zaba- nebo finančním darem, můžete nás 
leny a rozdány dětem. Jestli se chcete i navštívit na 
Vy do této akce zapojit svým věcným sběrném místě: CHARITA TŘINEC, POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA je 

občanské sdružení, které již devátým Lidická 1272 (v provozních 
rokem organizuje sběr dárků a oblečení hodinách)
v České republice a následný odvoz na kontaktní osoby: Mgr. Michal 
Ukrajinu. Kožuch, Bc. Marta Bezecná 
Charita Třinec jako aktivní spolu- - 558 993 587
pracovník tohoto sdružení již čtvrtým 
rokem se podílí na organizaci této akce. Za jakoukoliv hračku i libovolný 
V tomto roce jsme se rozhodli pro sběr:    finanční příspěvek vám budeme 
- nových a starších plně funkčních vděčni. Pokud se rozhodnete pro 

hraček finanční podporu, peníze můžete zaslat 
- finančních prostředků přímo na účet PTS – 183153869/0300, 

var. symbol: 2014. Potvrzení o daru Darované hračky budou spolu s fi-
pro daňové účely můžete obdržet nančními prostředky i letos převezeny 
v případě Vašeho zájmu od částky skupinou dobrovolníků na Ukrajinu, 
500 Kč výše. kde za finanční prostředky budou 

nakoupeny drobné sladkosti, školní 
a hygienické pomůcky … a spolu Akce trvá do 21. 12. 2014

Milí farníci a čtenáři MOSTu, 
pokud byste chtěli pomoci rodinám s 

dětmi na Třinecku, které se nacházejí 
v obtížných životních situacích a 
kterým hrozí chudoba a hlad, můžete 
přispět nákupem potravin v rámci 
Potravinového fondu, jehož zřizovate-
lem je služba Slezské diakonie – 
Sociální asistence. Potraviny jako jsou 
těstoviny, rýže, luštěniny, cukr, olej, 
konzervy, polévky, dětské přesnídáv-
ky, trvanlivé mléko, Sunar, čaj aj. 
můžete donést dne 14. 12. v době 
od 6.15 do 10.00 hod. do salky na 
faru nebo v jinou dobu po domluvě na 
tel. 604 223 971 (Pavla Golasowská).

Potraviny budou rozděleny potřeb-
ným rodinám s dětmi nejen z řad 
klientů služby Sociální asistence, ale 
také mezi rodiny s dětmi, které 
doporučí Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Třinci nebo třinecký 
Úřad práce.

Za všechny Vaše dary, vstřícnost a 
spolupráci jménem rodin s dětmi 
děkuje Pavla Golasowská.

Drazí farníci,

Místní charita se na vás obrací 
s velkou prosbou.

Blíží se Nový rok a s tím je spojen i 
začátek Tříkrálové sbírky.

Vy, kteří jste už koledovali, nám opět 
prosím pomozte.

Kdo si myslíte, že koledování není pro 
vás, zkuste překonat ostych a pomozte 
rozšířit řady našich koledníků. Výtě-
žek z Tříkrálové sbírky je velkou 
finanční pomocí pro naši činnost 
a také s každým zazvoněním do 
jednotlivých domovů přinášíme určité 
poselství.

Koledovat se bude opět od 1. do 14. 
ledna.

Ozvěte se prosím na tel. 724 257 219, 

také nám můžete napsat na email: 
bezecna1@ post.cz

Děkujeme

Také v Třinci přivítáme TŘI 
KRÁLE, kteří projdou městem až 
k Betlému (u kina Kosmos) kde se 
pokloní malému Ježíši. Zde bude 
možnost zazpívat si koledy spo-
lečně s místními sbory, také bude 
připraveno pohoštění. 
 Tato akce je naplánována na neděli 
4. ledna. Průvod bude pravdě-
podobně zahájen v 16 hodin na 
Náměstí TGM, odkud králové 
vyjedou na koních. Do průvodu 
jsou zváni všichni, jak jednotlivci, 
tak celé rodiny s dětmi. Účastníci 
obdrží světelnou lampičku. 
Jste všichni srdečně zváni
Tato akce bude hrazena z Dobro-
činného fondu Třineckých železá-
ren

Za Charitu Třinec Marta Bezecná

MOST 257/XXII

Potravinová pomoc 
pro rodiny s dětmi 

na Třinecku

*  *  *

*  *  *

*  *  *

HURÁ PRÁZDNINY…..

CHARITA TŘINEC SE ZNOVU PODÍLI NA AKCI:
DÁRKY PRO DĚTI A SENIORY NA UKRAJINĚ

PRÁZDNÉ RUCE O VÁNOCÍCH?

Charita Třinec 
připravuje 

Tříkrálový průvod 
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Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Příští číslo MOSTu 

vyjde 11. ledna 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 29.12.2014.

*  *  *

Farní den dětí
Srdečně zveme v sobotu 30. května 
2015 od 14.00 do 19.00 hod. 
všechny děti na farní zahradu. 
Je připraven bohatý program 
a navíc velké překvapení. S sebou si 
vezměte jenom párek, chleba 
a dobrou náladu, abychom společně 
prožili krásné odpo-ledne. 

Silva s mládeží 

Jak už je v naší farnosti zvykem, 
tak i letos se konala pěší křížová 
cesta na Osůvky. V tomto roce jsme 
udělali změnu, cesta se uskutečnila 
již v sobotu odpoledne.

Křížovou cestu jsme začali pože-
hnáním v kostele a pak jsme vyrazili. 
Počasí nám letos moc nepřálo, proto 
jsme nemohli zpívat za doprovodu 
kytary. Zachránila nás Terezka s 
flétnou. Modlili jsme se křížovou 
cestu od Jana Pavla II. Po celou dobu 
nás provázela mládež, která se mezi 
jednotlivými zastaveními modlila 

korunku a růženec. Za hodinu jsme 
dorazili do kapličky na Osůvkách. 
Společně jsme se pomodlili a zazpí-
vali. Paní, které se starají o kapličku, 
nám přichystaly teplý čaj a něco 
dobrého na zub. Z celého srdce jim za 
to velmi děkuji.

Byla to pěkná cesta křížová, i když 
deštivá, ale i my musíme něco 
obětovat. Mrzí mě, že letos chyběly 
rodiny a děti. Děkuji mládeži 
a každému jednomu kdo šel s námi. 

Silva

Pěší křížová cesta

Pouť dětí a rodin do Częstochové

Žena sluncem oděná
jaká to proměna
když tvůj jas
navštíví nás
zvěstujíc nám Boha.

Tvá královská noha
vstupuje do chatrčí a chlívů
v pokorné vznešenosti
svědčíš o Boží přítomnosti.

Vstupuješ podobná 
slunečnímu svitu
žehnajíc každé čelo
dávajíc dozrát medu
jež v srdci zraje
tak z chatrčí a chlívů
stanou se úly ráje.

Jsme včelstvem Panny Marie
jaká to sláva,
že Bůh nám Královnu
svou dává.

V mnoha zjeveních
hledíme na tvou tvář
jak na oltář
vždyť jsi svatostánkem Boha
tvá noha
kráčí v Jeho vůli.

A přeci, na cestách
za svým rojem
potkáváš i mor
jež se staví na odpor
kosíc včely Pána
jaká to rána
když ničí posvátno.

Jsme včelstvo
okolo své Královny
jež spěchá ukrýt
na poušť med
aby ho neotrávil
jed – svévole.

Než přijde Včelař
jež za včely
svůj život dal
aby posvátný med… posbíral.

AVE
Rudinec Stanislav

 Královna

V sobotu před svátkem Božího 
milosrdenství se v našem kostele 
konal večer chval. Někteří začali 
mší svatou, kterou doprovázela 
malá schola. Otec Adrián nás 
povzbudil svým krásným kázáním. 
Pak začal večer chval, plný modli-
teb, písniček, čtení z písma svatého 
a modlitbou korunky. Byl to ná-
dherný večer strávený v blízkosti 
Pána a ve společenství našich 
farníků. Po závěrečném požehnání 
jsme se sešli na faře a zasedli 
všichni u společného stolu jako 
jedna velká rodina.

Poděkování

Charita Třinec děkuje za finanční dar, ve 
výši 5 771 Kč, který nám věnovala 
Farnost Třinec z akce „Postničky“.
Moc děkujeme

za Charitu Třinec, Marta Bezecná

Na věčnost nás předešli

Vladimír Koperák   45
Aloisia Turská        76

V minulém čísle našeho farního 
Mostu v rubrice Na věčnost nás 
předešli, nebylo nedopatřením 
uveřejněno, že v měsíci únoru 
nás předešel na věčnost taky 
p a n  S t a n i s l a v  C i e n c i a l a  
(+21.2.2015). Jednalo se opra-
vdu o nemilé nedopatření a je 
jasné, že na našeho zesnulého 
vzpomínáme v modlitbě a při 
mši svaté stejně jako na všechny 
ostatní bratry a sestry. Ať 
odpočívá v pokoji.

R.I.P.

Chtěla bych moc poděkovat malé 
schole a mládeži, kteří celý večer 
chval připravili. Je mi líto, že v naší 
farnosti o takové akce není zájem. 
Hodně často slýchávám, že Třine-
cká farnost je mrtvá. Není to 
pravda. Třinecká farnost je živá, 
jen někteří z nás to nevidí nebo 
nechtějí vidět, nebo si neumí 
udělat čas.
Velký Pán Bůh zaplať všem. 

Silva

Večer chval
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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.

6. neděle velikonoční (10.5.)
1. čtení:  Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čtení: 
1Jan 4,7-10; Evangelium: Jan 15,9-17
Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu před 
zraky pohanů. 
Ref. Wobec narodí objawił zbawienie.  

Slavnost Nanebevstoupení Páně (14.5.)
1. čtení: Sk 1,1-11; 2. čtení: Ef 4,1-13; 
Evangelium: Mk 16,15-20
Žalm: odp. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 
vystupuje za hlaholu polnice.
Ref.  Pan wśród radości wstępuje do nieba.

7. neděle velikonoční (17.5.)
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26; 2. čtení: 1 Jan 4,1-
16; Evangelium: Jan 17,11b-19
Žalm: odp. Hospodin si zřídil na nebi trůn.
Ref.  Pan Bóg utwierdził swój tron na 
niebiosach.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (24.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Gal 5,16-25; 
Evangelium: Jan 15,26-27; 16,12-15
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, 
a obnovíš tvář země.
Ref.  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (31.5.)
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení: Řím 8,14-
17; Evangelium: Mt 28,16-20
Žalm: odp. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil 
za svůj majetek.
Ref.  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Slavnost Těla a Krve Páně (4.6.)
1. čtení: Ex 24,3-8; 2. čtení: Žid 9,11-15; 
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26
Žalm: odp. Vezmu kalich spásy a budu vzývat 
jméno Hospodinovo. 
Ref.  Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.

10. neděle v mezidobí (7.6.)
1. čtení: Gn 3,9-15; 2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1; 
Evangelium: Mk 3,20-35
Žalm: odp. U Hospodina je slitování, hojné 
u něho je vykoupení.
Ref.  U Pana łaska oraz odkupienie.

+ Neděle 3.5.2015 – 5. neděle velikonoční ; 
6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky. 

+ Neděle 10.5.2015 – 6. neděle velikonoční; 
6:30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

+ Čtvrtek 14.5.2015 – Slavnost Nanebe-
vstoupení Páně; začíná příprava na 
slavnost Seslání Ducha Svatého.

+ Sobota 16.5.2015 – svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech.

+ Neděle 17.5.2015 – 7. neděle velikonoční; 
6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 česky.

+ Neděle 24.5.2015 – Slavnost Seslání 
Ducha Svatého; 6:30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky; první svaté přijímání našich 
dětí; končí doba velikonoční.

+ Neděle 31.5.2015 – Slavnost Nejsvětější 
Trojice; 6.30 a 10.00 polsky; 8:00 a 17.00 
česky.

+ Čtvrtek 4.6.2015 – Slavnost Těla a Krve 
Páně.

+ Pátek 5.6.2015 – první pátek v měsíci.
+ Neděle 7.6.2015 – 10. neděle v mezidobí; 

6:30a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
+ Po celý měsíc květen slavíme Májovou 

pobožnost, v neděli před večerní mší 
svatou, ve všední dny po večerní mši svaté.

+ 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 

Nedělní liturgie 

v květnu

Pořad bohoslužeb v květnu
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 učí 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 7. června 2015. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 27. května 2015.

Apoštolát modlitby
květen 2015

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. Úmysl všeobecný: Abychom odmítali 
kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost 
o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

2. Úmysl misijní: Za křesťany, kteří žijí 
v sekularizovaném kulturním prostředí, 
aby jim přímluva Panny Marie pomáhala 
hlásat Krista.

3. Úmysl národní: Za naše biskupy 
a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat 
znamení času.
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