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Proti dobrovolnému daru

Chrzest Jezusa w Jordanie

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.
Łuk 3, 21-22
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Dítě světla
divu, že její oblíbenou knihou je Bible
pro mládež, a vědomosti z ní čerpané,
a v neposlední řadě taky vlivem paní
katechetky, ji v letošním roce dovedly
k účasti na biblické olympiádě v Ostravě.
Přestože byla nejmladším účastníkem,
byl její tým úspěšný. Jistě mi dáte za
pravdu, když se dodatečně takto přidáme ke gratulantům. Společně s ostatními malými zpěváky dětské scholy
Drops ji slýcháváme během slavení mše
svaté. Jen na okraj, nenechme si ujít
jejich vystoupení 7. ledna v 15:30 v našem kostele při „Koledování u jesliček“.
Marianka rovněž začala v nedávné době
docházet do společenství mládeže, které
ji s ochotou přijalo. V budoucnu by si
přála stát se dětskou lékařkou.

V letošním roce byla pro službu
předání malého plápolajícího plamínku,
zažehnutého v jeskyni Narození Páně,
vybrána ještě ne dvanáctiletá Mariana
Čalová.
Je žákyní 6. třídy, 5. základní školy na
ulici Koperníkova. Bydlí v rodinném
domku s rodiči, prarodiči, strejdou a svými dvěma sourozenci. Když budete číst
tyto řádky, tak to už možná nebude
pravda, poněvadž rodina přivítá dalšího
potomka, na něhož se doma všichni moc
těší. Marianka ráda zpívá, hraje na
keyboard a zajímá se o historii. Není

K zamyšlení
Vynikající komentář Fabriceho Hadjadja (z deníku Avvenire 28. května
2017) přinesla česká sekce Radia Vatikán: „Není bez zajímavosti pozastavit se
v zamyšlení nad jedním společným
rysem evropské vládnoucí třídy a položit
se otázku, zda je nahodilý, či charakteristický. Emmanuel Macron, prezident
Francouzské republiky, je bezdětný. To
se bohužel může stát. Avšak ani německá
kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa May, italský předseda
vlády Paolo Gentiloni, nizozemský premiér Marc Rutte, švédský Stefan Löfven,
lucemburský Xavier Bettel, skotská prezidentka Nicola Sturgeon, ani prezidentka Švýcarské konfederace Doris
Leuthard nemají děti. Mezi všemi těmito
childfree – možná, aby se nevystavil
riziku ilegitimity – neměl dcery ani syny
také předseda Evropské komise JeanClaude Juncker. Okolnosti a motivace se

Pro mladší sourozence jí nedělá problém vymyslet a realizovat program, kterým ulehčuje v běžných starostech, péči
a výchově rodičům. „Je hodná, milá, zodpovědná, starostlivá, jsme spřízněné
duše“, vypovídá o ní maminka. Taťka dodává: „chytrá, o všem filozoficky přemýšlí a má výborný smysl pro humor“.
„Dívejme se srdcem“ – takové bylo
moto letošního Betlémského světla.
Dovolím si říct, že snad neskončil tento
citát, jen prožitím Štědrovečerní večeře
v rodinném kruhu, návštěvou blízkých
a známých, a nakonec sfouknutím křehkého, třesoucího se plamínku v závanech
proudícího vzduchu. Pokusme se i teď
„díváním se“ rozdávat to, po čem samo
naše srdce touží.
Kivi
ovšem liší od jednoho k druhému. May
mluvila o svojí bolesti nad tím, že není
matkou, Macron svoji volbu nemít děti
vesele shazuje zmínkou o tom, že vyženil
praotcovství, protože děti jeho manželky
jsou přibližně stejného věku jako on.
Nicméně, nehledě na tužby jedněch či
druhých, je tento fenomén příliš všeobecný, než aby nebyl vnímán jako znamení doby.“
Komentář filozofa a spisovatele dále
pokračuje: „Existuje však další perspektiva, která zasáhla patrně nejvíc katolickou Itálii. Kult dítěte Ježíše pouze v Jeho
jesličkách vede k ideji dítěte Krále, tedy
dítěte, kterému je třeba obstarat co nejlepší životní podmínky a co nejvíce jej
ušetřit utrpení, třebaže Kristus nazval
satanem toho, kdo s Ním měl podobné
záměry. Ideál dítěte-krále totiž vede
k realitě jedináčků stejně účinně jako
čínská politika, a dokonce – proč ne? –
i k neexistujícímu dítěti, které jediné
nepřináší utrpení a dramata (takovýmto
ideálním a dokonalým dítětem může být

Chrámový sbor
v Ostravě
Náš chrámový sbor LAUDAMUS dostal pozvání od P. Jana Larische, Th.D.,
duchovního správce farnosti OstravaSvinov, aby 26. listopadu na Slavnost
Ježíše Krista Krále, zazpíval při mši svaté. Na Slavnost Ježíše Krále je ve farnosti
pouť a proto jsme byli velmi rádi, že jsme
mohli svým zpěvem provázet slavnostní
bohoslužbu. Po mši svaté, jejímž hlavním
celebrantem byl P. Adam Rucki, jsme ještě zazpívali pár skladeb a poté nás čekalo
pohoštění na faře a příjemné překvapení.
P. Jan Larisch, Th.D. je prezidentem
Diecézní charity ostravsko-opavské.
Mimo jiné se také zajímá historií a je
autorem monografií kněží, kteří se Charitě věnovali a dalších významných osobností z řad kněží, kteří pracovali na
našem terénu. P. Larisch si na nás udělal
čas a velice zajímavě nám o těchto publikacích vyprávěl. P. Rudolf Nejezchleba,
P. Josef Peč nebo Mons. ThDr. P. Ludwik
Wrzoł, někteří z kněží, kteří v minulých
dobách věrně plnili svou službu a uvědomovali si, že jejich kněžství je zde především pro druhé. Někteří je prožili až
k metě mučednictví. Jejich práce a svědectví může být inspirací i pro dnešní dobu. Do budoucna bychom rádi do našeho
farního časopisu zařadili seriál o těchto
lidech, při kterém budeme čerpat z výše
uvedených publikací P. Larische.
Děkuji všem členům chrámového
sboru za krásné společenství, panu faráři
z Ostravy – Svinova a jeho farníkům za
milé a srdečné přijetí.
H.W.
pes či kočka). Ať už je tomu jakkoliv, je
naprosto normální, že si evropská populace, která svou porodností spěje k zániku, volí leadery, kteří jsou součástí
tohoto skomírání. Nicméně, Maimonides
– pravděpodobně proto, že byl více žid
než filosof, tvrdí, že soudcem se nemůže
stát ten, kdo není otcem. K tomu aby
někdo usednul v sanhedrinu (veleradě) –
říká – je zapotřebí moudrosti, inteligence a soucitu. K osvojení si těchto ctností,
aby byly konkrétní a zasazené do přirozeného řádu, je zapotřebí mít děti
(v nadpřirozeném řádu tomu může být
i jinak, protože duchovní otcovství či
mateřství není méně reálné v řádu
milosti).“ Zejména ta poslední souvětí
jsou naprosto v dikci současného papeže
Františka. Bohu díky za ty důrazy na
metamorfózy lidské duše. Pokud opravdu odpovídají na Boží volání a jeho záměrům, je všechno v pořádku.
(převzato z RC Monitor,
ročník XIV, číslo 21)
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DIECÉZNĚ-MISIJNÍ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
REDEMPTORIS MATER
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Drazí bratři a sestry!
V těchto dnech se chrámy rozzářily
světlem narozeného Ježíše Krista, který
přišel proto, aby každý člověk mohl v sobě
nosit Boží lásku. Ježíšovým narozením
bylo světu ohlášeno, že přišel na svět Někdo, kdo bude schopen vzít hříchy lidí na
sebe a otevřít jim tak možnost kráčet
životem v přítomnosti Boha. Ježíš se narodil proto, aby vykořenil zlo ze sdrce
člověka a převedl ho z temnoty hříchu do
světla života v radosti a lásce. Dnešní nedělí končí vánoční doba, ale přítomnost
Ježíše Krista v církvi nadále zůstává, a je
zcela konkrétní, protože prochází i přes
službu kněží, kteří den co den slouží mši
svatou, ve které se Ježíš Kritus osobně
zpřítomňuje.
Proč jsem ale v tomto úvodním slově
hovořil o službě kněží? Je to proto, že se
chci s vámi podělit o svou novou osobní
zkušenost, která je zároveň i dobrou zprávou pro věřící v naší republice: Dne 26.
listopadu 2017 byl v Českých Budějovicích
založen mezinárodní kněžský seminář pro
přípravu mladých mužů ke kněžství, se zaměřením na novou evangelizaci. Papež
František v „Poselství pro Světový den
misií 2017“ celé církvi opětovně připomněl naléhavost nové evangelizace: „Církev je ze své přirozenosti misijní; kdyby
tomu tak nebylo, nebyla by už církví
Kristovou... Skrze poslání církve Ježíš
Kristus i nadále evangelizuje a působí,
a proto její mise představuje «kairos»,
čas příhodný v dějinách spásy. Skrze hlásání evangelia se Ježíš stále znovu stává
naším současníkem, a tak ten, kdo ho
s vírou a láskou přijímá, může zakoušet
proměňující sílu Ducha, Krista Zmrtvýchvstalého... Jeho vzkříšení není událostí patřící minulosti; obsahuje životní
sílu, která pronikla svět. Tam, kde se zdá,
že vše je mrtvé, znovu se objevují zá-

rodky vzkříšení.” (Evangelii Gaudium,
čl. 276) Tento proces se ovšem nemůže
uskutečňovat bez kněží, kteří mají formaci zvlášť zaměřenou misijně, jak již
k tomu vyzýval Koncil v dokumentu
Presbyterorum Ordinis, čl. 10.
Dlouholetou touhou pana biskupa
Vlastimila Kročila bylo pomoci vážné situaci nedostatku kněží v jeho diecézi. Proto se rozhodl otevřít v Českých Budějovicích Diecezně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater. Dnes je tohoto typu seminářů ve světě více než 120,
a nacházejí se na všech pěti kontinentech.
Oficiální schválení toho, že se zrodí jeden
z nich i v České republice, bylo učiněno
v září minulého roku, ale ustanovující
dekret a stanovy pan biskup Kročil podepsal až o Slavnosti Ježíše Krista Krále. Na
svátek sv. Mikuláše (tento světec je patronem českobudějovické diecéze) byl při
slavnostní mši svaté v katedrále veřejně
přečten dekret o jeho zřízení.
Prvními bohoslovci je šest mladých mužů ze zahraničí (viz foto), ve věku od 19 do
25 let. Každý rok by pak seminář měl
dostat další 2-3 kandidáty ze zahraničí či
z Česka, pokud se však u nás najdou taková povolání, protože do tohoto typu semináře mohou vstoupit pouze ti mladí
muži, kteří mají zkušenost Neokatechumenatní Cesty. Kandidáti se budou
připravovat ke kněžství po dobu asi 9-ti
let. Tato doba bude pro ně časem rozlišování toho, jestli je Bůh volá ke kněžství.
Pokud dojdou až nakonec formace a budou vysvěceni na kněze, budou působit
v českobudějovické diecézi, a po určitém
čase, jestliže o to požádají, někde ve světě
na misiích.
Věřím, že přítomnost těchto kandidátů
ke kněžství bude pro všechny povzbuzením, a to přinejmenším ze dvou důvodů: za prvé proto, že na jejich ochotě jít

do cizí země; učit se nelehký jazyk,
kterým je čeština; připravovat se pro
službu v zemi, která má jinou kulturu
a mentalitu, než je ta jejich; je možné
vidět, že Ježíš Kristus i dnes volá mladé
muže, řekněme, k velmi odvážnému kněžství (obecně se dá samozřejmě říci, že
v dnešní společnosti je každé povolání ke
kněžství pozváním k tomu být velmi odvážným!). Druhým důvodem naší radosti
je ten, že vzhledem k malému počtu
kněžských povolání v českobudějovické
diecézi, může do budoucna tento seminář
přispět k tomu, aby se v mnoha farnostech jak této diecéze, či na jiných
místech v České republice, nadále mohly
sloužit mše svaté a udělovat svátosti.
Společně se seminaristy bydlíme prozatímně v bývalé farní budově farnosti
Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to do
té doby, než se připraví objekt semináře,
který vyhradil pan biskup, jakožto oficiální budovu semináře. Tato budova se
nachází na okraji Českých Budějovic.
Jedná se o třípatrový dům, kde do dubna
minulého roku žili kněží na důchodě, ale
vzhledem k tomu, že se jejich počet stále
zmenšoval, učinil pan biskup rozhodnutí
přesunout je jinam, a tuto budovu určil
pro nový seminář. Do této budovy se seminář přestěhuje asi až v březnu tohoto
roku, poté, co budou provedeny vniřní
úpravy několika sálů, díky kterým se tak
připraví prostory pro řádné fungování života semináře. Co se týče ekonomického
zajištění, seminář bude žít částečně z finanční pomoci Biskupství českobudějovické diecéze, a z velké části především
z prozřetelnosti Boží.
Jsem ale plně přesvědčen o tom, že se
dobrý Bůh postará o vše potřebné.
Dovoluji si vás požádat, bratři a sestry,
o modlitbu za tyto mladé muže, o dar
rozlišování na jejich cestě ke kněžství, ale
rovněž i o to, abychom jim dokázali vytvořit takové prostředí, aby se v naší zemi
mohli cítit být přijati a milováni. Svěřujeme tento seminář do rukou Božích a do
přímluvy Panny Marie, svatého Mikuláše
a všech našich přímluvců a patronů. Kéž
je tímto dílem velebeno Boží jméno!
Na závěr chci popřát každému z vás
hojnost Božího požehnání do nového roku
2018! Kéž nás Duch svatý vede i letos po
Božích cestách a dává nám radost z Boží
přítomnosti.
R.D. ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec,
rektor semináře
JAK NÁM FINANČNĚ POMOCI
Účet: 282379337/0300 CZK
Název účtu: REDEMPTORIS MATER
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 8237 9337

Dnes v 15:30 hodin proběhne

„Koledování u jesliček“.
(zleva Stanisław Smykowski z Polska, Dawid Danilewicz z Polska, Viktor Jaković z Chorvatska,
P.Zdeněk Gibiec, Daniel Galindo ze Španělska, Mariano Zanolli z Itálie, Giovanni Giuliani z Itálie)

Přijďte mezi nás! Zvou dětská
a mládežnická schola!
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Třicet let u varhan
V prosincovém čísle MOSTu jste, milí
čtenáři, měli možnost si přečíst první část
rozhovoru s naším dlouholetým hlavním
farním varhaníkem Ing. Mgr. Stanislavem
Janczykem. Nyní si můžete přečíst zbývající část rozhovoru.
Marian: Kterou liturgii hraješ raději?
Mše svaté lidově řečeno „normální – myslím ty během týdne a neděle během roku“,
pohřby, svatby? Čím se liší takové hraní?
Co je pro ně charakteristické? Máš z těchto
obřadů nějaké zvláštní zážitky, zejména ze
svateb či pohřbů?
Stanisław: To je velice těžká otázka.
Každá liturgie je nádherná, vždyť je to přece právě liturgie. Tady bych snad mohl doporučit některé z děl o liturgii našeho současného největšího teologa Benedikta XVI.
(Josepha Ratzingera). Problém bych tedy
nespatřoval v liturgii jako takové (mše
svatá je stále mší svatou, ať je sloužena při
pohřbu, svatbě, v neděli či všední den…),
ale spíše v jejich příjemcích. Srovnám-li
pohřeb a svatbu – nejedná-li se o lidi skutečně praktikující a sžité s farností – musíme se smířit s tím, že dost často většina
„účastníků“ jsou lidé nevěřící, neznající
podstatu děje u oltáře, u rakve či klekátka
se snoubenci. A to se mnohdy odráží i v jejich chování. U pohřbu přece jenom majestát smrti nějak krotí jejich hlasité projevy, spíše mlčí. Ale svatba? Nemám teď na
mysli ten přirozený ruch, který je u svatby
běžný, ale někdy dokáže svatebčan ze zadu
kostela křičet na fotografa vepředu. U svatebních gratulací mám dokonce někdy
problém slyšet vlastní hru. Takže v tomto
ohledu mám raději pohřební liturgii.
Při srovnání, jak Mariane říkáš, „normálních“ mší svatých – raději hraju ty
opravdu všední, nemám moc rád velké
slavnosti, svátky, a to proto, že jsem od
přírody trémista a při těch slávách se moje
tréma velmi stupňuje. Na druhou stranu,
vždycky mi říkali, že je špatný umělec,
který nemá trému. Tréma totiž (nikoli
strach) dokáže „vyhecovat“ k co nejlepšímu
výkonu. Ale aby bylo jasno, trému pociťuji
při každé mši svaté a při každé pobožnosti.
Už jsem to v MOSTu někdy napsal, nejvíc
si to uvědomuji při doprovodu zpěvu
Sanctus („Svatý“) – doprovázím totiž nejen
„naše farníky“, ale všechny nebeské zástupy, anděly i archanděly! Právě na letošním
jarním setkání varhaníků v Ostravě jsem si
uvědomil a byla nám zdůrazněna ta skutečnost, že ty všechny nebeské zástupy
svatých a andělské sbory nesestupují sem
k nám, na zemi, ale my jsme v liturgii
vtahování k nim, v liturgii jsme vtahování
do nebe – v jedné z prefací slyšíme: „A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,… a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme.“
Nějaké zvláštní zážitky ze svateb či
pohřbu nemám. Snad jen to, že někdy je
problém odolat požadavkům snoubenců či
pozůstalých, abych zahrál nějaký naprosto
nevhodný repertoár pro kostelní prostor.
Tak třeba jednou jsem byl požádán, aby při

svatbě zazněl hit z muzikálu Dracula „Jsi
můj pán“. Když jsem namítl, že to snad ne,
bylo mi vysvětleno, že Ježíš je Pán. Ach jo,
pro některé lidi je pan jako Pán. Samozřejmě k nelibosti svatebčanů se této písně tehdy nedočkali. To zase O. František jednou
vzpomínal, že se pozůstalí v kostele sháněli
po reprodukční aparatuře, aby mohli zemřelému pustit píseň jeho oblíbené hudební
skupiny. Fotbalisté by si přáli, aby jejich
zemřelý kolega uslyšel píseň „Zelená je
tráva“, myslivci mají rádi „Už troubějí“
apod. (smích). Přání se sice mají plnit, ale
ne vždy je to možné, zejména v kostele,
který je přece „sacrum“ nikoli „profanum“.
To je znamení našich časů, mizí smysl pro
slavení, pro posvátno, ztrácí se úcta ke
skutečnostem, které nás přesahují.
Marian: A co farní sbor? Se kterým
sborem jsi spolupracoval a spolupracuješ?
Jaká je role a situace varhaníka, doprovázejícího sbor? Raději hraješ se sborem
nebo si sám, bez něj?
Stanisław: Ach jo, farní sbor – středeční zkoušky, korepetice, vystoupení… Náš
současný chrámový sbor LAUDAMUS
vznikl, vlastně zase si nepamatuji přesný
rok, v době, kdy již zanikl český sbor, a byla
otázka času, kdy skončí své působení
i polský sbor. Důvodem zániků těchto
sborů byl přirozený úbytek zpěváků, prostě
jejich požehnaný věk, a posléze i chybějící
dirigenti. Běžných zkoušek, těchto starších
sborů jsem se neúčastnil, pouze generálek
před Vánocemi a Velikonocemi a samozřejmě vystoupení při těchto slavnostech.
Cílem vzniku sboru LAUDAMUS bylo začlenění do nového pěveckého tělesa
zpěváků obou již zmíněných sborů, kteří
ještě měli chuť zpívat, a také tehdy působící Scholy Cantorum. A tak se ze „seniorských“ sborů a mladé scholy povedlo
vytvořit vícegenerační sbor. Nedávno
O. František po mši svaté řekl, že bychom
se nemuseli stydět zazpívat u sv. Petra
v Římě. Jistě to myslel dílem vážně a dílem
v žertu, ale v podstatě má pravdu. Repertoár a jeho provedení – to vše u nás
naplňuje ducha katolické liturgie. Snad jen
kdyby přišli noví zpěváci… Na zkouškách
moje role spočívá hlavně v korepetici, tj.
v klavírním doprovodu nácviku. Někdy to
je pro mě nekonečné, když musím doprovázet každý hlas zvlášť po několikáté, pak
kombinaci různých hlasů a pak se to musí
všechno sezpívat dohromady. Navíc pro
dirigenta to nikdy není dost dobré, což
plně chápu a vím, že v tom spočívá jeho
snaha dát ze sebe maximum a ze sboristů
vytáhnout to nejlepší.
Na otázku zda raději hraji se sborem
nebo sám odpovím asi takto: se sborem
mám větší trému a zpívá-li na kůru sbor, je
tam dost velký pohyb, někdy i zmatek, což
moc rád nemám. Stačí?
Marian: Pozice varhaníka je časově
extrémně náročná. Myslím, že jsi za
varhanami strávil část života. Možná i na
úkor něčeho jiného, někoho jiného. Nelituješ svého rozhodnutí být varhaníkem?
Nechtěl jsi s tím někdy praštit? Jak moc

zasahuje hraní do Tvého volného času, do
sobot, nedělí?
Stanisław: Mariane, kladeš mi stále
náročnější a závažnější otázky. Ano, je to
časově náročné, a to jsem už upustil od
většiny mší svatých ve všední den kromě
svátků a slavností, prostě nějak stárnu.
Když přijdu z práce ve čtyři či půl páté,
těžko se mi mobilizuje, abych šel ještě do
kostela a tam na rozdíl od lavice v lodi
kostela, kde se někdy myšlenky mohou někam zatoulat, musím sedět u varhan, musím být vlastně stále soustředěný a reagovat na dění u oltáře a na zpěv věřících.
A pokud pracuji do pěti, což je dvakrát
týdně, nestíhám vůbec.
Část života jsem u varhan skutečně strávil. Samozřejmě nebylo tomu tak od začátku mé služby u třineckých varhan, ale již
řadu let hraju v neděli většinou tři mše svaté (občas i čtyři) a když k tomu připočtu ještě adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní před
večerní mší svatou, tak to dělá minimálně
tři a půl hodiny jenom v neděli. Ale tady
nechci něco sčítat a načítat. Když nám jako
dětem v hodině náboženství přibližovali
poslední soud jako váhu, kde na jedné straně bude dobro, které jsme vykonali a na
druhé misce zlé skutky, tak si někdy říkám,
pokud by to horší mělo v mém případě převažovat, tak snad nějaká ta hodina u varhan navíc zvrátí ty váhy v můj prospěch…
Čas, který trávím u varhan, samozřejmě
nemohu trávit někde jinde, ale dnes vidím,
že jsem hodně zanedbal především vůči své
rodině a vrátit to nejde. Mám teď na mysli
třeba „svatební“ soboty, ale i ty celé neděle,
kdy s manželkou a dětmi jsme vlastně nikdy nepodnikli nějaký výlet nebo něco podobného, tedy podniky, které rodinu hodně sbližují a stmelují. Tématem mé magisterské práce na CMBF v Olomouci byl
„Význam neděle v životě rodiny“. Součástí
této práce byl i určitý vzor či plán, jak by
rodina mohla prožít neděli. Při obhajobě seděl v komisi mimo jiné olomoucký katedrální varhaník a regenschori Ing. Mgr. Jan
Kupka, který se mě zeptal, zda se snažím ve
své rodině prožívat neděli tak, jak jsem
nastínil ve své práci. Trochu jsem znejistěl,
nevěda co mám v tom momentě říci. První
slova, která mě napadla, byla, že jsem varhaník. Pan katedrální varhaník mě v tomto
momentě přerušil a dodnes si pamatuji
jeho slova: „My víme, jak varhaníci tráví
neděle.“ Víc jsem říkat nemusel. To jen tak
pro dokreslení.
Svého rozhodnutí stát se varhaníkem nelituji, protože jak jsem již řekl v úvodu, já
jsem se nerozhodl, celé to přišlo tak nějak
samo, nezávisle na mě, mladší odešli, starší zemřeli a tak to nějak zůstalo na mně.
Možná si teď budu trochu protiřečit – před
chvílí jsem řekl, že jsem toho hodně zanedbal – na druhou stranu mám velikou
radost, že jsem hřivnu, která mi byla svěřena, nezakopal a snad v budoucnu u těch
soudních vah uslyším „sluho věrný a dobrý, vejdi do radosti svého Pána“.
Praštit s varhaničením jsem nikdy nechtěl. I po těchto létech mě tato služba
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stále baví a naplňuje, cítím jeji potřebnost.
Snad jen jednou… To když jsem se dozvěděl, že by v Třinci mohlo být varhaníků
dost, jenom kdybych já nelpěl na tom místě u varhan, že prý k varhanám nechci nikoho pustit. Tehdy mi to vyrazilo úplně
dech, nějaký čas jsem ztratil chuť hrát, ale
čas hojí všechny rány, povznesl jsem se
nad to, no někde tam uvnitř snad něco malého zůstalo… Není to pocit křivdy, spíše je
člověku z toho malinko smutno. Tak se
někdy ptám sám sebe, zda to, že hraju tolik
mší svatých, není tak trochu kontraproduktivní a někdo si to nevysvětluje právě
tím, že k varhanám nechci nikoho pustit.
No nic, pojďme dál.
Marian: Proč je v Třinci tak zoufale
málo varhaníků? Oslovuješ potencionální
kandidáty? Co musím umět, abych se mohl
stát varhaníkem?
Stanisław: Já nevím... Myslím si, že je
to obecný trend v církvi, ale i v občanském
životě. Svoboda, kterou máme a prožíváme, je fantastická věc, ale pro mnohé znamená nechuť se zavázat ke službě. „Jsem
svobodný, dnes budu prostě sedět v lavici.
Kdybych byl přistoupil na to, že budu třeba
varhaníkem, tak bych se toho už nezbavil,
zůstalo by mi to jako povinnost“. Tak si to
nějak vysvětluji – možná špatně, možná
nepřesně.
Já neoslovuji nikoho. Prostě nevím, koho bych měl oslovit, protože neznám umělecké schopnosti či umění ovládat klávesové nástroje lidí kolem mě. To, že je u nás
varhaníků málo, je snad většině farníků
známo. Oslovení by snad mohlo přijít od
někoho jiného, jehož slovo má větší váhu…
Mariane, to myslíš vážně, ty by ses chtěl
stát varhaníkem? No to je konečně rozumné slovo. (smích) Já nejsem odborník, ale
určitě bys musel umět hrát na nějaký klávesový nástroj (třeba varhany – smích),
dobré je znát noty, velikým ulehčením ve
službě varhaníka je umění zpěvu, ale není
podmínkou.
Marian: Máš trému nebo strach když
přijde čas zpívat před celým kostelem? Já
bych to třeba „nedal“… Bylo těžké začít zpívat? Myslím, že kdysi jsi byl varhaník nezpívající … Co a kdo Tě vedl k rozhodnutí
nejen hrát, ale i zpívat?
Stanisław: O trémě a strachu jsem se
již zmínil, takže se nechci opakovat. Určitě
bys to dal, kdybys musel, člověk mnohdy
ani netuší svoje možnosti. Ano, kdysi jsem
byl varhaník takříkajíc nezpívající, byla tady u mě skutečně tréma, ale hlavně nemám
tzv. „nosný“ hlas, tj. nejsem moc slyšet.
Z určitých důvodů u nás byla nechuť
k instalaci mikrofonu u varhan, a tak jsem
raději nezpíval, protože by mě nebylo moc
slyšet či rozumět. K rozhodnutí mě opět
nepřivedl nikdo, ale zase jenom určité
okolnosti. Jednou jeden z ministrantů přečetl čtení a asi patřil k těm tzv. „bulatým“
(u oltáře jím tak říkáte?) protože se posadil
a víc ho nezajímalo. Kněz ze sedesu se
snažil posunky dát najevo, že je třeba přečíst rovněž žalm, ale žádné reakce se
nedočkal. Ticho začínalo být poněkud
dlouhé a měl jsem dojem, že houstne
i atmosféra v celém kostele, tak jsem si řekl
„děj se vůle Páně“ a spustil. Nevím, jaké to

tehdy bylo, žádný aplaus nepřišel (smích),
snad mi nebylo ani moc rozumět, ale liturgickým předpisům bylo učiněno zadost,
a já jsem u sebe objevil netušené možnosti
(smích). S mikrofonem to už je v pohodě
a díky zpěvu mohu zavádět mimo jiné i ty
zmiňované nové písně.
Marian: Farář a varhaník, varhaník
a farář… Odvěký velmi významný vztah
v každé farnosti. Dá se říct, že jako varhaník doprovázíš našeho pana faráře Otce
Františka Vrubla po celou dobu jeho služby v Třinci do roku 1986 dodnes. Jste tak
nějak historicky již spojení. Jednou v budoucnu se třeba bude říkat: „Když tady byl
farářem P. Vrubel, na varhany hrál
Janczyk“. Jako se říká: „Za doby P. Hellera
hráli Kiedroń a Przyhoda…“. Jak se vám
spolu fungovalo a funguje?
Stanisław: Na to by ses, Mariane, měl
asi zeptat právě O. Františka. Už mě to
kdysi napadlo, když se mladým (dnešním
asi třicátníkům či čtyřicátníkům) v Polsku
říkalo „pokolenie Jana Pawła II.), že já
budu o nás třineckých říkat „pokolenie
O. Franciszka“). Za sebe mohu říci, že nám
vzájemná spolupráce klape, pokud něco
někdy zaskřípalo, spíše to souviselo s nějakou situací ve farnosti jako takové, nikoli
s mojí osobou. Dnes už jsem se vypracoval
ve své varhanické službě na nějakou určitou úroveň (to se při vší skromnosti projevuje mimo tím, že současně dokážu hrát,
volit číslo na číselníku, sledovat dění u oltáře a komunikovat s dirigentem o tom, co
budeme dál zpívat), ale kdysi jsem varhaničit začínal a protože žádný učený
z nebe nespadl, také jsem samozřejmě i já
zaznamenal nějaké ty kiksy a faux pas.
O. František toto vždy přijal s pochopením
a tolerancí, na mou omluvu se skoro vždy
zatvářil, že neví, o čem mluvím. Jsem za to
moc vděčný. Kromě O. Františka tady působila také řada kaplanů. Ani tady jsem
s nikým z nich žádné konflikty neměl. Opět
to bylo o určité toleranci. Někdo prostě,
třeba O. Adrian, všechno nechává na mě,
jiní nejmenovaní měli svoje představy,
a když jsme si je ujasnili a respektovali je,
tak to bylo v pohodě. Ale tak to přece
funguje všude – v Církvi, zaměstnání,
rodině…
Marian: A co takhle hraní na Vánoce,
Velikonoce, slavnosti, biskupské návštěvy…. Je v tom asi rozdíl. Jak vnímáš od
varhan takové ty mimořádné dny v životě
farnosti?
Stanisław: Už jsem se o tom rovněž
zmínil. Nemám je rád, zejména ty biskupské návštěvy. Ale to je vlastně celá farnost
v pozoru, nejen já. Aby bylo jasno, tyto
slavnosti jako slavnosti rád mám, ale raději
bych se posadil někde v koutku a užíval si
je jako řádový návštěvník bohoslužby. Ale
jsem rád, že takové dny v životě naší Církve
jsou. V tom spočívá totiž to obrovské bohatství nás, katolíků – je to vlastně stále
jedna a táž oběť mše svaté, jedinečná oběť
našeho Pána Ježíše Krista, a přesto stále
jiná – o Vánocích, Velikonocích, Adventu
či Postní době, v dny všední i nedělní, obohacena naším zpěvem z polského či českého kancionálu, mše svatá pohřební či
svatební, zádušní mše svatá na hřbitově,

mše svatá s udílením svátosti nemocných,
Zjevení Páně, Obětování Páně, slavnosti
a svátky mariánské, svatých a světic Božích, a také pobožnosti posvátného růžence, litanií, první pátky, Křížové cesty, průvody Božího Těla, Mariánská večeřadla, farní rekolekce a misie atd., k tomu zpěv
chrámového sboru LAUDAMUS, scholky
DROPS či scholy mládeže. Také spousta
akcí mimokostelních – různá modlitební
setkávání, zářijový farní festyn, prosincové
setkání farnosti, lednový či únorový farní
ples, misijní koláč, vánoční strom, koledování u Jesliček, prodej charitních srdcí,
svící… Každý měsíc již po 24 let vychází
náš farní měsíčník. A to jsem určitě na
mnoho věcí zapomněl. Všechno to vnímám
velmi pozitivně, ať už od varhan či mimo
ně a jsem moc rád, že patřím do této naší
veliké farní rodiny a nestydím se za to,
i když si říká kdo chce, co chce.
Marian: Máš nějaký humorný příběh,
který může zažít třeba v kostele jen varhaník?
Stanisław: Jako třeba, že mi spadly
z varhanního pultu noty nebo mi někdo
šlapl na pedál, jako já tenkrát panu varhaníku Kiedroňovi? Ano, to se mi skutečně už
stalo, ale v takovou chvíli to moc k smíchu
není.
Přiznám se také, že se mi podařilo jednou za varhanami zdřímnout a nebylo to,
prosím, po probdělé silvestrovské či plesové noci. Zkrátka tehdy mi nebylo moc dobře, v kostele bylo chladno, tak jsem se
schoulil a přivřel oči během kázání. Nevzbudily mě ani přímluvy, procitl jsem až
při prefaci a začal hledat kněze u ambonu.
Ten už ale stál u oltáře. Tehdy mi to také
k smíchu nebylo, cítil jsem se velice trapně,
ale i tehdy jsem se setkal s pochopením
kněze a dnes se tomu jen usmívám.
Na závěr mě napadla ještě jedna věc.
Občas v neděli ráno, když opět musím ve
tmě brzy vstávat, tak si třeba v mrazivém či
deštivém počasí říkám, proč šlapu až „na
kopec“ a nechodím hrát tady za roh (evangelický kostel). To ale jistě žertuji a snad
jsem tím nikoho nepohoršil. Vždyť mohu
být rád, že to mám do našeho kostela tak
blízko. A když mi někdy někdo z milých
bratří či sester poděkuje za hezké hraní,
tak je to veliká vzpruha a pohlazení po
duši. Moc Vám za to děkuji.
Mariane, snad jsem toho na sebe a o sobě prozradil až moc a prosím tě, a vlastně
teď z titulu redakčního nadřízeného kolegy
nařizuji, abys k sobě pozval a „vyzpovídal“
i další zajímavé lidi z farnosti. Nebudu na
tomto místě specifikovat, koho mám
konkrétně na mysli, aby to bylo překvapení
pro ty lidi samotné i pro naše čtenáře.
Marian: Milí čtenáři, pevně věřím, že
tento „velký“ rozhovor s naším hlavním
farním varhaníkem byl dobrým a zajímavým čtením ... a o to mi vždy jde! Do únorového čísla mám pro vás připravenou
další rozhovor se zajímavou osobou z našich kruhů, ale víc neprozradím!
Stanisław: Mariane, děkuji za tvoje
pozvání a milé posezení u dobré kávy
a ciasteczka.
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8. přikázání
Milé děti,
Loudalka si hrála na princeznu a tak
se naparádila, jak to jen šlo. Vytáhla
své nejhezčí šatičky, vzala si ještě od
maminky náhrdelník a prstýnek.
A podobně jako v pohádce o Sněhurce
se Loudalka ptala zrcadla: „Řekni mi,
zrcadlo, že jsem nejkrásnější princezna na světě!“ A protože zakývala
hlavičkou, tak zrcadlo na ni také
souhlasně zakývalo a Loudalka z toho
měla velkou radost. Tancovala po
celém svém pokojíčku, až se náhle
stalo, že zavadila maminčiným náhrdelníkem o kliku u dveří a ten se
roztrhnul a korále se rozkutálely po
celém pokoji. Loudalka se moc
polekala, co to jen provedla. Maminka
se bude zlobit a možná dostanu
výprask, protože jsem ten náhrdelník
vytáhla i přes maminčin zákaz. A tak
honem začala korále hledat a sbírat

a poskládala je zpátky do krabičky na
své místo. Jenže náhrdelník byl
rozbitý. Celý týden Loudalka dělala
jakoby nic, dokonce už na to zapomněla, ale pak se to stalo v neděli
odpoledne. Chystali se na návštěvu
a maminka sáhla pro svůj náhrdelník
a teď zjistila, že je roztrhaný. Hned jí
to bylo jasné. Zvolala přísně:
„Loudalko! Pojď sem!“ Loudalce se
rozbušilo srdíčko. Teď to praskne
a bude výprask. A protože se bála
výprasku, tak se dopustila velmi zlé
věci. Svedla to na svou sestřičku
Šikulku. Ta moc plakala, když měla
zakázaného večerníčka. Loudalka sice
výprask nedostala, ale moc jí to
vyčítalo svědomí, že lhala a Šikulka má
kvůli ní trápení. A protože lež má
krátké nohy, hned druhý den maminka zjistila, kdo doopravdy ten
náhrdelník roztrhnul a byla ještě
přísnější: „Loudalko, moc mě mrzí, že
ses nedokázala přiznat. To ty jsi

náhrdelník roztrhala!“ Loudalka to
ještě chtěla nějak zachránit a tak
potichu řekla: „Mami, on se ten
náhrdelník roztrhnul sám!“ A protože
lhát je opravdu zlé, maminka rázně
zakročila. Výprask byl opravdu tady.
„A teď běž do svého pokojíčku a přemýšlej, jak to doopravdy bylo. Pak
teprve za mnou přijď!“
Loudalka si velmi dobře pamatovala
jak to bylo, a výprask jí připomněl, jak
je to zlé, když lžeme a svádíme něco na
druhé. Nakonec to už nemohla vydržet, a co nejdřív se šla mamince
přiznat. Omluvila se také Šikulce. Konečně se jí ulevilo a od té doby si také
dobře pamatuje osmé pravidlo správného života: Nebudeš lhát!
OBHAJUJ VŽDY DRUHÝCH ČEST,
NEMLUV O NICH ŠPATNOU
ZVĚST!

Rébus
Poblíž místa, kde se Ježíš narodil, nocovali pastýři a střídali se v hlídání svého
stáda. Najednou se jim zjevil anděl a polekaným pastýřům řekl: „Nebojte se!
Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám
dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ A náhle bylo s andělem celé množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha:

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
7
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VŮLE!

Pomůžeme pastýřům poskládat ztracená slova? Úkol možná vypadá trochu
složitě, ale s malou nápovědou si jistě
rychle poradíte. Každá nota má svoji
řádku a je k ní přiděleno jedno písmeno abecedy. Vyberte si postupně
vždy jeden druh noty a spočítejte,
kolikrát se objevuje v písničce pod
tímto povídáním – číslo si pak poznamenejte k odpovídající notě s písmenkem. Až vše spočítáte, určitě si
rychle poradíte s dosazením písmen
do očíslovaných kolonek a dozvíte se
tak, co uslyšeli pastýři.
(Malá nápověda: když např. nota,
u které je písmeno P, bude v písničce
7x, napíšete P do kolonky s malým
číslem 7.)
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SANCTUS ALBERTUS
Drodzy parafianie,
koniec roku to czas podsumowania
pracy i przedstawienie planu (wizji) na
rok następny. Chciałbym tutaj w kilku
zdaniach podzielić się refleksją nad
p ra c ą s t o w a rz y s z e n i a S A N C TU S
ALBERTUS. Nie będę tutaj opisywał
poszczególnych imprez, ale spróbuję
opisać nowe rzeczy, które udało nam się
zrealizować. Bardzo się cieszę, że w tym
roku dużo (bo prawie w każdej organizacji imprez) pomagała nam młodzież. Bez nich nie wyobrażam sobie
organizacji takich zadań jako – Dzień
dziecka, Prázdniny v Třinci, Festyn
parafialny..... Pragnę im w tym miejscu
podziękować i cieszę się na kontynuację
współpracy w roku 2018.
Bardzo pozytywnie oceniam pracę
całego zarządu SA i bliskich współpracowników. Udało się zdobyć finanse
na działalność z nowych źródeł dotacyjnych i wierzę, że w roku 2018 jeszcze
bardziej skorzystamy z państwowych
dotacji na czynność stowarzyszeń oraz

na realizację planowanych zadań.
W ubiegłym roku przy pomocy Tomáše
Kyvalskiego poraz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazd pielgrzymkowy (odbył
się we wrześniu do Koclířova) i myślę,
że był bardzo udany. Dwa pełne
autobusy pielgrzymów dają nam sygnał,
że trzeba te działania kontynuować.
Więc we wrześniu znów odbędzie się
pielgrzymka, tym razem dwudniowa
(prawdopodobnie Čihošť a Želiv). Już
teraz serdecznie zapraszamy.
W roku 2017 rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do rekonstrukcji
„Domečku”. Udało się zdobyć zezwolenie na czyszczenie elewacji zewnętrznej – fasady, oraz na wymianę
okien. W czasie obecnym piszemy
wnioski do Ministerstwa Kultury oraz
do Województwa Morawskośląskiego
o wsparcie finansowe tego remontu.
Wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, bo obiekt ten jest wpisany
do registru zabytków kulturalnych
i czasy wydłużają się dwu - trzykrotnie.

Więc, żeby nie marnować czasu założyliśmy specjalne konto bankowe, gdzie
chętni mogą przesłać swoje dary finansowe, które będą przeznaczone do
celu dofinansowania i przygotowania
dokumentacji. Remont będzie odbywał
się po etapach. Na dzień dzisiejszy na
koncie jest 63 000 Kč. Wszystkim
darczyńcom chciałbym bardzo podziękować (kto chciałby formularz „Darovací smlouvy“ proszę się zgłosić do
mnie) i poprosić o kontynuację pomocy
finansowej. Bez was, nie byłoby możliwe w ogóle myśleć o takich planach!
Na zakończenie pragnę podziękować
wszystkim za uczestnictwo na naszych
imprezach, za wsparcie modlitwą
i czynem, a do Nowego roku 2018 życzę
wszystkim dużo Błogosławieństwa
Bożego, pomyślności, zdrowia i chęci
pomocy i uczestnictwa na akcjach
parafialnych.
Wiesław Wania
Prezes stowarzyszenia
SANCTUS ALBERTUS

Jaké to bylo na Setkání farnosti dne 27.12.2017
19. ročník setkání organizovaného jednou za dva roky je
minulostí. Účast farníků byla i letos slušná. Pro více než 150
osob byl připravený program, tombola a občerstvení. Moderování letošního ročníku se zhostili Katka Cubrová a Marek
Mokrosz a šlo jim to náramně. Díky! Velké poděkování patří
i společenstvím z naší farnosti – dětské schole DROPS
a kapele, mládeži (scénka se hodně líbila), sboru LAUDAMUS
– ti všichni se postarali o značnou část kulturního programu.
Díky také putuje všem hostům, kteří přijali pozvání a potěšili
nás svátečním slovem a panu Danielu Tarabovi, který přijel až
ze Zašové a odehrál vskutku originální představení pro děti.
Pro děti byly v předsálí tradičně připravené hry a zábavy a zde
patří poděkování Sylvě Krężelokové a Ondrovi Brodzkému.
Takže všem, kteří jste přišli a kteří jste pomáhali – Pán Bůh
zaplať a těšíme se opět za dva roky při společném setkání
a dělení se oplatkem.
SANCTUS ALBERTUS

Sanctus Albertus a Charita Třinec vás srdečně zvou na

FARNÍ PLES
který se koná v sobotu 27.1.2018 v 18 hodin
v Restauraci ZOBAWA
k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 300,- Kč (v ceně je zahrnuta večeře)
DOBRÁ ZÁ BAVA – BOHATÁ TOMBOLA – DOMÁ CÍ ZÁ KUSKY

Rekonstrukce
Domeček
Děkujeme všem, kteří už přispěli na
konto „Rekonstrukce Domeček“. Ke
dni 31.12.2017 evidujeme částku
63.000 Kč.
Případné dary je možné zasílat na
účet vedený ve Fio bance
č. 2401127386/2010. Na požádání
vystavíme doklad o poskytnutí daru.
Pán Bůh zaplať!

Vstupenky na Farní ples je možné zakoupit v neděli
7.1., 14.1. a 24.1. od 9.00 do 10.00 hodin v salce na faře.

Spolek SANCTUS ALBERTUS
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Nedělní liturgie
v lednu
Svátek Křtu Páně (7.1.)
1. čtení: Iz 55,1-11; 2. čtení: 1 Jan 5,1-9;
Evangelium: Mk 1,6b-11
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj
svému lidu.
ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.
2. neděle v mezidobí (14.1.)
1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 2. čtení: 1 Kor
6,13c-15a.17-20; Evangelium: Jan 1,35-42
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou
vůli.
ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
3. neděle v mezidobí (21.1.)
1. čtení: Jon 3,1-5.10; 2. čtení: 1 Kor 7,2931; Evangelium: Mk 1,14-20
Žalm: odp. Ukaž mi své cesty, Hospodine!
ref. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
4. neděle v mezidobí (28.1.)
1. čtení: Dt 18,15-20; 2. čtení: 1 Kor 7,3235; Evangelium: Mk 1,21-28
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
5. neděle v mezidobí (4.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 9,1619.22-23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který
uzdravuje ty, jimž puká srdce.
ref. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Příští číslo MOSTu
vyjde 4.2.2018.
Příspěvky můžete zasílat
do 23.1.2018.
Internetové stránky naší farnosti
najdete na adrese
www.trinec.farnost.cz

most

Pořad bohoslužeb v lednu
§Neděle 7.1.2018 – svátek Křtu Páně;
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky; končí doba vánoční.
§Neděle 14.1.2018 – 2. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00
a 17.00 polsky.
§Neděle 21.1.2018 – 3. neděle
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00
a 17.00 česky.
§Čtvrtek 25.1.2018 – svátek Obrácení
svatého Pavla, apoštola.

§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.

§Neděle 28.1.2018 – 4. neděle
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00
a 17.00 polsky.
§Pátek 2.2.2018 – svátek Uvedení
Páně do chrámu; první pátek
v měsíci.
§Neděle 4.2.2018 – 5. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky; adorační den.
§Každou neděli půl hodiny před
večerní mší svatou je adorace
Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
§Poslední neděli v měsíci – Mariánské
večeřadlo.
§Každý 28. den v měsíci se modlíme
spolu s ostatními farnostmi v naší
zemi za český národ.
§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 adorace Nejsvětější Svátosti
Oltářní.
§Každý pátek po ranní mši svaté a po
večerní mši svaté vyjma prvního
pátku je výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.
§První pátek v měsíci – litanie a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.

Apoštolát modlitby
leden 2018
Denní modlitba apoštolátu
modlitby
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.
Evangelizační úmysl:
Náboženské menšiny v Asii
– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích
mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl:
– za odpovědný přístup občanů
k prezidentským volbám v naší
zemi.

Svatý Františku Xaverský, oroduj
za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
oroduj za nás!

