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Novéna odevzdanosti

Změnil se ten čas,
z jiskřivých sněhů je bláto,
a zlato srdcí toužících,
už nese jen hrstka z nás.

Oči dětské ještě s ospalkami,
jež v ranním úžasu,
při zpěvu rorát čekají na Pána,
jsou vzácné jak kadidlo.

A naše srdce ztučnělá,
obrátí se na druhý bok,
ve sladkém spánku 
unavených otroků blahobytu.

Změnil se ten čas adventních krás,
v nás.

Však věřím, že znova budou závěje,
i cestičky prošlapané do Chrámu,
v ten jitřní čas,
neboť Mesiáš brzy narodí se, jako dítě,
a probudí nás, z mrtvolného spánku
omámených vůní světa.

Tak vstaň tělo i duše má,
a obmyj se rosou Ducha Svatého,
jenž padá shůry, 
a s andělskými kůry, pozvedni hlas
v tento adventní čas,
ke slávě Nejsvětější Trojice,
jež nás miluje velice.

AVE
Rudinec Stanislav

ADVENT

Don Dolindo Ruotolo (1882-1970) byl 
pokorný neapolský kněz, který žil a zemřel 
v pověsti svatosti. Díky velkým pokořením 
a utrpení, které se stalo trvalou součástí je-
ho života, se naučil žít v plné důvěře v Boží 
prozřetelnost a lásku. Bůh mu dal prožívat 
mimořádnou důvěrnost své blízkosti, když 
promlouval k jeho duši. P. Pio mu jednou 
řekl: „Ve tvé duši je celé nebe.“

Za svého života napsal úkon odevzdání 
se Bohu proti úzkosti a trápení, jak mu ho 
sdělil sám Ježíš. Na základě úkonu 
odevzdání vznikla rozdělením tohoto textu 
do devíti částí krátká novéna odevzdanosti.

1. den
Přenechejte mi své starosti
Proč se tak neustále znepokojujete a sta-

ráte? Přenechejte mi starost o své zá-
ležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám 
popravdě, že se vyřeší všechny spletité si-
tuace, když se mi opravdově, slepě a úplně 
odevzdáte.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

2. den
Boží náruč
Odevzdat se mi neznamená namáhat se, 

rozrušovat se, zoufat si a pak se obracet na 
mě v modlitbě plné neklidu, abych vás 
následoval, a tak měnil neklid v modlitbu. 
Odevzdat se mi znamená pokojně zavřít oči 
své duše, odvrátit myšlenky od trápení 
a spolehnout se na mě, abych vás já sám 
mohl přenést ve své náruči na druhý břeh 
jako dítě, které spí v matčině náruči. To, co 
ve vás působí zmatek a velmi vám škodí, je 
vaše rozumování, vaše myšlení, vaše nápa-
dy a vůle postarat se za každou cenu o to, 
co vás trápí. Vykonám tolik věcí, když se 
duše ve svých duchovních i materiálních 
potřebách obrátí na mne, pohlédne na mne 
a řekne: „Postarej se o to Ty!“, pak zavře 
oči a spočine!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!

3. den
Buď vůle Tvá
Máte málo milostí, když se je urputně 

pokoušíte získat; máte jich však velmi mno-
ho, když se mi v modlitbě plně odevzdáte. 
V utrpení mě prosíte, abych vám utrpení 
odňal, ale prosíte, abych je odňal tak, jak si 
přejete vy. Obracíte se na mne, ale chcete, 
abych se já přizpůsobil vašim představám. 
Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o lé-
čení, ale nemocní, kteří mu vše sami ordi-
nují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak 
jsem vás to naučil v modlitbě Otčenáš: 
„Posvěť se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven 
Ty v této mé nouzi. „Přijď království Tvé“, 
tedy ať vše napomáhá Tvému království 
v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá“, tedy 
postarej se o to Ty. Já zasáhnu s celou svou 
všemohoucností a vyřeším i ty nejobtíž-
nější situace.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

4. den
Nezneklidňuj se a odevzdej se mi
Nerozrušuj se, když vidíš, že se tvoje 

nemoc zhoršuje, místo aby se zlepšovala. 
Zavři oči a řekni mi s důvěrou: „Buď vůle 
Tvá, postarej se o to Ty.“ Říkám ti, že se 
o to postarám a zasáhnu jako lékař, 
a bude-li třeba, učiním i zázrak. Když pak 
vidíš, že churavíš stále víc, nezneklidňuj se, 
ale zavři oči a řekni: „Postarej se o to Ty“. 
Říkám ti, že se o to postarám.

Dělat si zbytečné starosti, znepokojovat 
se a chtít domyslet důsledky toho, co se 
děje, to je proti odevzdanosti. Je to jako 
zmatenost dětí, když požadují, aby se ma-
minka starala o jejich potřeby, a přitom 
chtějí vše zařizovat samy, a tak překážejí 
svými nápady a vrtochy její snaze. Zavřete 
oči a nechte se unášet proudem mé mi-
losti, zavřete oči a nechte mě pracovat, za-
vřete oči a nemyslete na přítomnou chvíli, 
zažeňte i myšlenky na budoucnost jako po-
kušení. Odpočívejte ve mně, věřte v mou 
dobrotu a zapřísahám vás při své lásce, že 
když mi s touto dispozicí řeknete: „Posta-
rej se o to Ty“, já se o to úplně postarám, 
potěším vás, osvobodím a povedu.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

5. den
Zásah mé milosti
Budu-li vás muset uvést na jinou cestu, 

než kterou chcete jít vy, vyučím vás, po-
nesu vás ve svém náručí, protože není 
mocnějšího léku, než můj zásah lásky. Mo-
hu se o to postarat jen tehdy, když zavřete 
oči. Nemůžete spát, chcete sami všechno 
hodnotit, všechno přezkoumávat, na 
všechno myslet, tím však důvěřujete 
lidským silám, nebo ještě hůř, svěřujete se 
lidem do rukou, když se spoléháte na jejich 
zásah. Toto vám brání vnímat mé slovo 
a můj pohled.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

6. den
Božský způsob jednání
Toužím po vaší odevzdanosti, abych vám 

mohl prokazovat dobrodiní, a jak mě zar-
mucuje, když vás vidím znepokojené! O to 
právě usiluje Satan, aby vás znepokojil, 
odvedl od mého konání a předhodil vás 
jako kořist lidským iniciativám. Proto dů-
věřujte jen mně samému, spočiňte ve mně, 
odevzdejte se mi ve všem. Já dělám zá-
zraky úměrně tomu, jak plně se mi ode-
vzdáte a nakolik nedůvěřujete sobě. Roz-
lévám poklady milostí, když se nacházíte 
v naprosté chudobě! Máte-li malé, ale své 
zdroje pomoci, anebo je vyhledáváte, oci-
táte se v přirozené rovině, kde přene-
cháváte věcem přirozený průběh, který je 
často mařen od Satana.

Zázrak neudělal žádný jen logicky uva-
žující člověk či rozumář, ani nikdo ze sva-
tých. Božským způsobem jedná jen ten, 
kdo důvěřuje Bohu!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

7. den
Já se o vás postarám
Když vidíš, že se věci komplikují, řekni 

se zavřenýma očima své duše: „Ježíši, po-

starej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od 
sebe, protože tvá mysl je roztříštěná a je 
pro tebe těžké vidět zlo.

Důvěřuj mi často a odváděj pozornost od 
sebe sama. Dělej to ve všech svých po-
třebách. Dělejte to tak všichni a uvidíte 
velké, nepřetržité a tiché zázraky. To vám 
slibuji pro svou lásku. Já se o vás posta-
rám, buďte si jistí.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

8. den
Oslavíš mé jméno
Vždycky se modlete s tímto postojem 

a odevzdaností, budete z toho mít velký 
pokoj a mnoho ovoce, a to i tehdy, když 
vám dám milost obětovat se na odčinění 
a z lásky, která s sebou nese utrpení. Zdá se 
ti to nemožné? Zavři oči a řekni celou duší: 
„Ježíši, postarej se o to Ty“. Neboj se, já se 
o to postarám.

Mé jméno oslavíš, když se sám pokoříš. 
Pamatuj si dobře, že se tvé modlitby ne-
vyrovnají jedinému úkonu úplné důvěřu-
jící odevzdanosti. Neexistuje účinnější no-
véna než tato: „Ježíši, odevzdávám se Ti, 
postarej se o to Ty.“ Odevzdej se mému 
srdci a uvidíš!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“

9. den
Boží touha
Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, 

abys nechal konat mě, ne sebe nebo druhé 
lidi. Hledej mou důvěrnost. Vyslyš mou 
touhu po tobě, chci tě obohatit a milovat. 
Odejdi sám od sebe, dovol mi odpočinout 
si v tobě, umožni tím neustálý průchod mé 
všemohoucnosti do tvého života. Když zů-
staneš v mé blízkosti a přestaneš ustaraně 
jednat na vlastní pěst, když nebudeš utíkat, 
abys unikl a mohl říct, že jsi to vykonal 
sám, tím mi ukážeš, že věříš v mou vše-
mohoucnost, a já budu moci být intenzivně 
s tebou vždy, když budeš mluvit, chodit, 
pracovat, modlit se nebo spát. Dám ti 
všechno, co potřebuješ podle mého věč-
ného plánu, když se mi s naprostou dů-
věrou odevzdáš, zůstaneš se mnou, ne-
budeš utíkat a starat se o něco pro sebe. 
Dám ti cítění, které chci, abys měl. Dám ti 
velký soucit s bližními a naučím tě mluvit 
i konat to, co chci já.

Bude-li tvé konání vycházet z mé Lásky 
a ne z tvé aktivity, pak si budu moci učinit 
nové syny a dcery, kteří se narodí ze mě. 
Bude jich tím víc, čím víc budeš chtít být 
mým opravdovým synem jako můj Jedno-
rozený. Vždyť to znáš, že „budeš-li činit 
mou vůli, budeš mi bratrem, sestrou 
i matkou“, abys mě rodil v druhých lidech. 
Protože já zplodím nové syny a dcery skrze 
opravdové syny. To, co ty vykonáš pro to, 
abys měl úspěch, je jen pára ve srovnání 
s tím, co já konám skrytě v srdcích těch, 
kteří milují. „Zůstaňte v mé Lásce... zůsta-
nete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje 
slova, žádejte, oč chcete a bude vám dáno“ 
(Jan 15,7).

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej 
se o všechno!“
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Poselství papeže Františka k postní době 2018
„Protože se značně rozmůže nepravost, 

ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)

Drazí bratři a sestry,

znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro 
přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své 
prozřetelnosti každý rok nabízí postní období 
jako „svátostné znamení našeho obrácení“. To 
nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom 
se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu.

Tímto poselstvím chci i letos celé církvi 
pomoci, aby tento čas milosti prožívala s radostí 
a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými 
slovy z Matoušova evangelia: „Protože se 
značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha 
lidí láska“ (24,12).

Tato slova se objevují v kázání o konci časů 
a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde 
později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na 
otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti 
a popisuje situaci, ve které se společenství 
věřících může snadno ocitnout: uprostřed 
bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou 
lid na scestí a v mnoha srdcích ochladne láska, 
která je jádrem evangelia.

Falešní proroci

Zaposlouchejme se do evangelního úryvku 
a snažme se porozumět, do jakého převleku se 
tito falešní proroci skrývají.

Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří 
manipulují lidskými city, aby druhé zotročili 
a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích 
dětí je hypnotizováno chvilkovým potěšením, 
které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen 
mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, 
který z nich činí jen otroky zisku a malicherností! 
Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí 
sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní 
samoty!

Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, 
nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá 
východiska, která se ale brzy ukážou být 
naprosto bezcenná. Kolika jen mladým lidem se 
nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na 
jedno použití a snadného, ale nepoctivého 
zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel 
výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví 
jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se 
projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí 
věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi zbavují 
všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody 
a schopnosti milovat. Je to pokušení marnivosti, 
kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale 
nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého 
se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást 
lidské srdce ďábel, tento „lhář a otec lži“ (Jan 
8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro, faleš 
jako pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby 
se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se nestává 
obětí těchto falešných proroků a jejich lží. 
Musíme se naučit neulpívat na tom, co se nabízí 
jako první dojem, ale dívat se pod povrch 
a zkoumat, co v našem srdci zanechává dobré 
a trvalé stopy, protože to pochází od Boha 
a slouží nám to ke skutečnému dobru.

a

a

Zamrzlé srdce

Dante Alighieri ve svém popisu pekla před-
stavuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu, 
uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. 
Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne 
láska? Jaká znamení nám naznačují, že v nás 
láska začíná chladnout?

Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po 
penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). 
Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, 
kdy před útěchou z jeho slova a svátostí 
dáváme přednost své opuštěnosti. To vše vede 
k násilí obracejícímu se proti každému, koho 
považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti 
nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, 
proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo 
proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.

Němým svědkem této ochládající lásky je 
také stvořený svět. Země je otrávena odpadem, 
odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním 
zájmům. Moře, sama znečištěná, ukrývají 
ostatky nesčetných ztroskotaných obětí nucené 
migrace. Nebesa, podle Božího záměru vznikla 
proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze 
kterých se dolů snáší nástroje smrti.

Láska může ochladnout také v našich spole-
čenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii 
gaudium jsem se pokusil popsat ty nej-
viditelnější projevy takového nedostatku lásky. 
Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní 
pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, 
vzájemné válčení a také mentalita zesvětštění, 
kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak 
polevujeme ve svém misijním nadšení.

Co máme dělat?

Možná ve svém nitru anebo okolo sebe 
zpozorujeme znamení, která jsem právě popsal. 
Tehdy nám však církev, naše matka a učitelka, 
společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí 
v tomto postním období také sladký a uzdra-
vující prostředek modlitby, almužny a postu.

Když věnujeme více času modlitbě, umož-
níme svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých 
lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útě-
chu v Bohu. On je náš Otec a chce, abychom 
měli život.

Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a po-
máhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo 
sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. 
Jak bych si přál, aby se almužna pro každého 
z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych 
si přál, abychom jako křesťané následovali 
příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli 
hmatatelný doklad společenství, které v církvi 
žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý 
Pavel vybízí korintské křesťany, aby uspořádali 
sbírku na církev v Jeruzalémě, „neboť vám to 
bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí 
v době postní, kdy mnohá společenství konají 
sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto 
bych si přál, abychom také při našich 
každodenních setkáních vnímali, že kdykoli nás 
bratr prosí o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. 

a

Každou almužnou se zapojujeme do péče, 
kterou Bůh ve své prozřetelnosti projevuje všem 
svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl 
mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé 
potřeby? Nikdo totiž není štědřejší než Bůh.

Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje 
nás a je významnou příležitostí k růstu. Na jednu 
stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet 
lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé 
den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou 
odráží stav našeho vlastního ducha, který hla-
doví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás 
probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči 
Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat 
Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.

Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice 
katolické církve a dostal se k vám všem, mužům 
a ženám dobré vůle, kteří jste otevření za-
slechnout Boha. Možná vás tak jako nás 
zneklidňuje, jak se světem šíří neklid, možná 
vám dělá starosti chlad, který ochromuje srdce 
i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, 
že tvoříme jednu lidskou rodinu. Přidejte se tedy 
k nám, abychom společně prosili Boha, 
společně se postili a společně nabízeli to, co 
máme, svým bratřím a sestrám v nouzi.

Velikonoční oheň

Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, 
abyste na cestu postem nastoupili s nadšením 
a nechali se podpírat almužnou, postem 
a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen 
lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, 
že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále 
dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat.

Jedním z takových okamžiků milosti bude 
i letos iniciativa „24 hodin pro Pána“, která celé 
společenství církve zve, aby přijalo svátost 
smíření spojenou s eucharistickou adorací. 
V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u tebe je 
odpuštění“ (130,4) a uskuteční se od pátku 
9. března do soboty 10. března. V každé diecézi 
zůstane po čtyřiadvacet souvislých hodin 
otevřen alespoň jeden kostel a nabídne 
příležitost k eucharistické adoraci i svátostné 
zpovědi.

Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit 
jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce: toto 
světlo získané z „nového ohně“ postupně pře-
může temnotu a osvětlí bohoslužebné shro-
máždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu 
ve světlo promění,“ abychom všichni mohli 
znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do 
Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu slovu 
a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude 
i v našem srdci stále vroucněji planout víra, 
naděje a láska.

Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás 
všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy 
za mě.

Vatikán 1. listopadu 2017
slavnost Všech svatých

František

a
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Škola evangelizace svatého Ondřeje
Chceš ostatním lidem říct o Bohu, 

vysvětlit proč věříš, ale nevíš jak? 
Možná víru hledáš, nebo tvá víra 
potřebuje obnovu? Co takhle se přihlásit 
na evangelizační kurz?

Na podzim 2017 roku vznikla v Českém 
Těšíně oficiálně Škola evangelizace sva-
tého Ondřeje. Tato škola na území naší 
diecéze působila předtím již několik let 
a veřejnosti je asi nejvíce povědomá jako 
pořadatel víkendových kurzů Nový život. 
Na dotazy týkající se školy evangelizace 
a kurzů nám odpoví koordinátorka školy 
Maria Paskuda.

MOST: Na začátku nám řekni několik 
slov o sobě…

Maria Paskuda: Narodila jsem se 
v Jablunkově, tady také v současné době 
s manželem bydlíme. Nyní jsem na ma-
teřské dovolené, ale zároveň se věnuji 
dobrovolnické práci pro Školu evange-
lizace svatého Ondřeje, kde vlastně 
koordinuji pořádání evangelizačních 
duchovních obnov.

MOST: Jak jsi přišla na tuto školu 
evangelizace?

Maria Paskuda: Školu evangelizace 
sv. Ondřeje jsem poznala v roce 2012 - 
v té době jsem několik let pracovala 
mimo náš region, věnovala jsem se pora-
denství v oblasti personalistiky. Jsem 
věřící a praktikující katolík od narození, 
ale tehdy jsem cítila silnou touhu po 
duchovním rozvoji. Začala jsem docházet 
na pravidelná setkání společenství. 
V postní době jsem se chtěla zúčastnit 
duchovní obnovy a rozhodla jsem se jet 
do Cieszyna na kurz Nový život, o kterém 
mi už tehdy vyprávěli známí z jablun-
kovského společenství jako o úžasném 
zážitku. Nyní s odstupem času mohu říci, 
že tento kurz vlastně proměnil můj život, 
i když se to nestalo během chvilky. Na 
kurzu jsem prožila mnoho nezapomenu-
telných zážitků, ale co je mnohem dů-
ležitější – ucítila jsem blízkost Boha. 
Začala jsem si uvědomovat, že Bůh je 
osoba, která mě zná nejlépe a reálně se 
o mně stará. Po „Novém životě“ jsem 
objevila to, k čemu nás stvořil Bůh – to je 
život Božího dítěte bezpodmínečně 
milovaného svým Otcem, a které je také 
povoláno k tomu, aby Boží lásku sdílelo 
s ostatními. Časem jsem se zapojila do 
práce ve společenství a také jsem měla 
možnost koordinovat přípravu prvního 
českého kurzu Nový život (tehdy ještě 
pod křídly polské pobočky). Bylo to v ro-
ce 2013 a od té doby jsem vlastně spojena 
s rozvojem Školy evangelizace svatého 
Ondřeje v ČR. V roce 2017 se česká škola 
oddělila od polské a nyní již existuje jako 
samostatná místní škola s povolením od 

našeho biskupa Františka (jsme tedy je-
diná česká Škola evangelizace svatého 
Ondřeje, mezinárodní kancelář v Mexiku 
eviduje nyní stovky místních škol po ce-
lém světě, v Polsku jich funguje přes 40).

MOST: Co je to vlastně ta škola 
evangelizace?

Maria Paskuda: Škola evangelizace 
svatého Ondřeje je pastorační program 
existující v rámci katolické církve. Po-
čátky školy se datují na rok 1980 v Me-
xiku, mezi její zakladatele patří José 
Prado Flores, P. Emiliano Tardif a další. 
Tito lidé šli za výzvou papeže Jana Pavla 
II. a začali hledat možnosti, jak evange-
lizovat s novým nadšením, s novými me-
todami a pomocí nových prostředků. 
Během času si škola vypracovala strategii 
a vybudovala formační program složený 
z řady kurzů. Není to ale uzavřený vzdě-
lávací institut pro určitou skupinu lidí. Je 
to program, do kterého se může přihlásit 
vlastně kdokoliv. Strategie školy je 
formace učedníků. Škola má tři pilíře: 
Kerygma = hlásání dobré zprávy, Karis-
ma = v moci Ducha Svatého, Koinonia = 
v rámci církevního společenství.

MOST: Proč má tato škola za patrona 
zrovna svatého Ondřeje?

Maria Paskuda: Svatý Ondřej přivedl 
k Ježíši svého bratra Šimona, který pak 
jako apoštol Petr přivedl k Ježíši na tisíce 
lidí. Škola si dává za úkol hledat „nové 
Petry“, kteří pak budou lépe a více evan-
gelizovat. Cílem školy není tedy vychovat 
znamenité kazatele, spisovatele nebo teo-
logy – cílem je jednoduše hlásat živého 
Ježíše a svědčit o Něm a Jeho skutcích.

MOST: Jak vypadají kurzy?

Maria Paskuda: Je to nejčastěji ví-
kendová duchovní obnova, kde nejde o to 
naučit se konkrétní znalosti, ale spíše 
o získání osobní zkušenosti. Kurzy jsou 
hodně intenzivní – přednášky a další 
program je tam od rána do pozdního 
večera. Jednotlivé přednášky jsou často 
prokládány názornými ukázkami, četbou 
Písma Svatého, společnou aktivitou 
účastníků nebo cvičením, nechybí rovněž 
svědectví přednášejících. V programu 
kurzů je také čas na mši svatou, chvály, 
přímluvnou modlitbu, čas pro osobní roz-
jímání, ale také čas pro vzájemnou in-
tegraci účastníků.

MOST: Komu je určená škola, kdo se 
může přihlásit na kurz?

Maria Paskuda: Škola využívá mo-
derní metodologii vyučování dospělých, 
kurzy jsou tedy zaměřené hlavně na 
plnoleté účastníky. Škola se také řídí 
heslem: „Evangelizujte pokřtěné!“ – kur-
zy jsou určeny tedy zejména věřícím 

z řad katolické církve a mají sloužit jejich 
rozvoji. Naší hlavní úlohou není evan-
gelizovat nevěřící, ale spíše vést věřící 
k tomu, jak v dnešní moderní době 
předávat ostatním svou víru. Z kurzů 
mohou čerpat lidé, kteří se již podílejí na 
evangelizaci, ale potřebují nový impulz. 
Ale „řadoví věřící“, kteří necítí povolání 
k evangelizaci, nebo i lidé hledající víru 
jsou na kurzech srdečně vítáni.

MOST: Takže řadový katolík, který se 
přihlásí na „Nový život“, není zavázán po 
kurzu chodit po městě a evangelizovat 
kolemjdoucí?

Maria Paskuda: Tak to opravdu ne. 
Formační program školy je postaven na 
zjištění, že člověk sám musí nejdříve být 
evangelizovaný, aby později mohl evan-
gelizovat druhé. Formační program školy 
obsahuje 3 etapy. Teprve na kurzech 
z druhé etapy probíhá aktivní přímá 
evangelizace. V první etapě účastníci 
vlastně sami zažívají evangelizaci, pozná-
vají základy víry díky osobním zážitkům, 
získávají zkušenosti. Není to výuka teo-
rie, tyto kurzy nemají za úkol nějak 
nahrazovat teologické fakulty. Program 
kurzů samozřejmě stojí na Bibli a Ka-
techismu katolické církve, tvořili jej teo-
logové a kněží. Ale autoři jsou zároveň 
také svědci – lidé, kteří ve svém životě 
potkali živého Boha a žijí s Ním ve 
vztahu.

MOST: Kdo takový evangelizační kurz 
vede?

Maria Paskuda: Kurz pořádá celý 
tým, který se skládá vždy z kněze a ně-
kolika laiků. Jsou to lidé, kteří již tento 
kurz zažili a touží své zážitky sdílet dál. 
Kurzy takto vlastně „opakují“ pro další 
účastníky, s tím, že každý člen týmu do 
kurzu vnáší své osobní životní svědectví. 
A to je vlastně jeden z efektů školy – 
absolventi se mohou prakticky učit jak 
evangelizovat, když pak slouží v týmu 
dalšího kurzu.

MOST: Poslední otázka se týká kon-
krétně kurzu Nový život, který pořádáte 
nejčastěji…

Maria Paskuda: „Nový život“ pořá-
dáme nejčastěji, protože tento kurz je 
úplně první ve formačním programu a je 
otevřen v podstatě všem zájemcům. 
„Nový život“ stojí na základech křesťan-
ské víry, tedy na dobré zprávě o spáse 
v Ježíši Kristu. Účastníci mohou zažít na 
vlastní kůži, co to znamená, když se říká 
„Bůh tě miluje“. Poznávají význam slova 
spása a také mají možnost pozvat do své-
ho srdce Ježíše jako svého Pána. Na kur-
zu také poznávají osobu Ducha Svatého 
a Jeho působení ve vlastním životě. 
Tento první kurz je také určitým sez-
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námením se s metodologií a spiritualitou 
školy. Je ideální absolvovat „Nový život“ 
jako první a až pak se přihlásit na další 
kurzy, mezi které patří například „Emau-
zy“ – kurz o Božím Slovu, nebo také kurz 
„Jan“, který ukazuje formaci učedníka 
Ježíše.

MOST: A ještě technicky – je potřeba 
se na kurz předem přihlásit?

Maria Paskuda: Ano, kapacita je 
omezená, účastníkům zajišťujeme uby-
tování a stravu. Kurz „Nový život“, který 
pořádáme teď v březnu Českém Těšíně, 
je již plně obsazen. Nicméně doporučuji 
sledovat náš web, protože tam zve-

Mag. Theol. Tomáš Kiml

Srdcem mystického těla Kristova – 
církve – jsou svátosti. Bez nich by 
duchovní život v katolické církvi nemohl 
existovat, svátosti nás vedou k životu 
věčnému. Bez nich nelze být křesťanem. 
Proto jsme se rozhodli něco si o nich 
zopakovat. Katechismus katolické církve 
nás učí, že sedm svátostí ustanovil Pán 
Ježíš k našemu posvěcování, tedy nejsou 
žádným výmyslem církve. Také to není 
žádná magie církve. Církev jen plní 
Ježíšův příkaz: „To čiňte na mou pa-
mátku.“ (srov. Lk 22,19) Jsou tedy vi-
ditelným svatým znamením, stanoveným 
Kristem, aby věřícím pomáhalo skrze sílu 
svého Svatého Ducha. Též by se dalo říci, 
že jsou vnějším znamením, kterým se 
předává vnitřní, neviditelná milost. Tak 
jako se v Kristu spojilo neviditelné 
božství s viditelnou lidskou přirozeností, 
tak se ve svátosti spojuje neviditelná 
milost s viditelným vnějším znamením. 
Pojďme si je nyní vyjmenovat: křest, 
biřmování, svátost oltářní, pokání, po-
mazání nemocných, kněžské svěcení, svá-
tost manželství. Každá svátost se dá cha-
rakterizovat třemi skutečnostmi: 1. usta-
novil ji Pán Ježíš, 2. je to posvátný úkon 
a 3. působí skrze ni milost Boží. Některé 
svátosti lze přijmout jen 1x za život 
(křest, biřmování, kněžské svěcení), 
některé vícekrát (svátost oltářní, pokání, 
pomazání nemocných a svátost man-
želství). Další důležité rozdělení svátostí 
je na svátosti duchovně mrtvých a du-
chovně živých. O tomto rozdělení se dnes 
moc nehovoří, nicméně díky tomu mů-
žeme více pochopit jejich podstatu. 
Svátosti duchovně mrtvých jsou křest 
a pokání, protože udělují milost po-
svěcující těm, kteří ji do té doby neměli, 
a proto byli pro nebe mrtví. Zbylých pět 
svátostí jsou svátosti duchovně živých, 
protože k jejich hodnému přijetí se 
vyžaduje být v milosti posvěcující. Ony 
pak v duši rozmnožují milost posvěcující 

Svátosti 

Ne, nezrodí se Pán,
kde jed je polykán 

jako lék.

Toť léčka rozkošného vábení pokušitele,
jež oděl se v bílý plášť,

však za vlídnou tváří zášť
proti životu i tobě.

V dnešní době, kdy tento jed
milióny sved k propasti hříchu,

ptá se Pán,
ani Já nesmím se počít v tobě, 

pro tvou pýchu?

Tak řekni, jak narodím se v tobě,
když dals přednost hříchu?

Pohlédni,
antikoncepce je tvůj bůžek, katolíku!

AVE

Antikoncepce

Rudinec Stanislav

Milí farníci,

letos proběhne v naší farnosti již 18. 
ročník pečení misijních koláčů, které je 
spojeno s dobrovolnou sbírkou. V neděli 
dne 11. března se budou rozdávat po 
všech mších svatých koláče a jiné dob-
roty za dobrovolný finanční příspěvek. 
Za takto získané peníze budeme moci 
opět zaplatit školné a jiné důležité 
potřeby našim adoptovaným dětem 
v rámci projektu Adopce na dálku, dále 
podpoříme opět práci Otce Mariána 
Kuffy v Žakovcích a také náš třinecký 
projekt Adopce pro budoucnost. Předem 
děkujeme všem, kdo nám pomohou ať už 
s pečením, rozdáváním nebo těm, kdo 
sami něco upečou a donesou na faru 
v sobotu dne 10. března nebo v neděli 
11. března v dopoledních hodinách. 

Jménem všech organizátorů děkuje za 
pomoc a spolupráci Pavla Golasowská, 
tel: 604 223 971.

Misijní koláče 2018

Na początku marca obchodzi zacny 
urodzinowy jubileusz nasz trzyniecki 
wikary O. Adrian. Życzymy Ojcu na-
dal tej wielkiej żarliwości oraz zapału 
w służbie Bogu i ludziom, mocnego 
zaufania w pomoc i opiekę Maryi 
Panny, zdrowia, siły i radości z życia.

Trzynieccy parafianie.

řejníme další termíny kurzů, možná ještě 
i letošní. A pro ty, kdo rozumí polsky, je 
zde možnost zúčastnit se kurzů v pol-
ském Těšíně u františkánů (pak informa-
ce hledejte na www.zacheusz.org)

ŠE sv. Ondřeje Český Těšín

Ředitel: Mons. Jan Svoboda,

koordinátor: Maria Paskuda

Kontakt a informace:
www.novaevangelizace.cz
sesvondreje@gmail.com

Po formální stránce fungování školy 
zastřešuje spolek Nová evangelizace, z.s.

Připravil Marian Kozok 

a dávají nárok na zvláštní milost po-
máhající. Svatý Tomáš Akvinský vidí 
mezi jednotlivými svátostmi navzájem 
paralelu vztahu mezi přirozeným a nad-
přirozeným životem. Podle něho křest 
odpovídá narození, protože daruje nad-
přirozený život. Biřmování odpovídá 
růstu, protože z pokřtěného činí doko-
nalého křesťana. Eucharistie je pak pot-
rava, zpověď odpovídá vyléčení ne-
mocného, popř. dokonce vzkříšení mrt-
vého, protože uzdravuje rány zasazené 
duši hříchem, či znovu daruje smrtelným 
hříchem ztracený život milosti. Poma-
zání nemocných je pak zaměřeno na 
obnovu tělesného zdraví nebo dává 
přinejmenším duši posilu, kterou po-
třebuje k přechodu do věčného života. 
Význam kněžského svěcení a manželství 
spočívá méně v posvěcování jednotlivce, 
ale o to více ve zdokonalování spo-
lečnosti tím, že první z nich dává pra-
vomoc k vedení nadpřirozeného spo-
lečenství, druhá pak je zaměřena na 
rozmnožování budoucích nebešťanů. Aby 
byly svátosti platné, musí být při jejich 
udílení zachována materie a forma. Ma-
terií rozumíme viditelný element, for-
mou se rozumí způsob, většinou pro-
nášená slova (vysvětlíme u každé svátosti 
zvlášť). Pak musí mít udělovatel i pří-
jemce svátosti úmysl (intenci) konat to, 
co katolická církev vždy konala a za-
mýšlela při udílení svátostí, a to i přesto, 
že o svátostech platí, že působí ex opere 
operato, tedy samy ze sebe, ze svého 
konání, bez ohledu na svatost nebo 
hříšnost církve, tedy udělovatele. Když 
by například někdo nechápal svátost jako 
zdroj milostí, ale jen jako společenství, 
sešlost křesťanů k nějakému slavení, byla 
by svátost neplatná, byť by forma a ma-
terie byly v pořádku. 

(Pokračování)

Zdroj: Světlo, týdeník Matice cyrilo-
metodějské 
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10. přikázání
Milé děti,

Loudalka přišla ze školy nějaká zamlklá. 
Vzdychala a vzdychala a pak přišla za 
maminkou do kuchyně a povídá: „Někteří 
spolužáci mají už svůj mobil. Já bych ho 
taky moc chtěla. A mají také mnohem 
krásnější pouzdra na tužky než já, a taky 
mají hezčí šaty než já. Já to chci také. 
Mami, prosím tě!“ Maminka si povzdech-
la a řekla: „Víš, Loudalko, nemůžeme mít 
všichni všechno. Ne všichni mají tolik 
peněz a je hodně dětí, které si to také 
nemohou dovolit.“ Jenže Loudalce bylo 
stále líto, že nemá také často nový svetřík 
a nové botičky. Maminka jí večer začala 
vykládat zvláštní příběh o housence, která 
chtěla všechno mít. Dobře poslouchejte:

Byla jedna malá housenka, která chtěla 
mít všechno, co měli ostatní. Šly s ma-
minkou parkem a najednou viděly ptáčky. 
Housenka začala škemrat: „Mami, já chci 
taky taková křídla, kup mi taková křídla!“ 
Maminka jí odpověděla: „Ale ne, housen-
ky přece nemají žádná křídla!“

Jenže malá si vedla svou a začala říkat: 
„Jenže já je chci a chci.“ Maminka jí tedy 
křídla koupila. Za chvíli potkaly kačeny 
a housenka zase začala škemrat: „Mami, 
já chci taky takový krásný zobák, jaký 
mají kačenky!“ „Ale housenky přece zobák 
nemají,“ řekla maminka. „Jenže já ho chci 
a chci!“ vedla si malá housenka svou. 
A tak jí maminka zobák koupila také. 
A pak ještě chtěla ocásek jako kočička 
a tečky jako beruška atd. Maminka jí 

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

všechno koupila a malá housenka s křídly, 
zobákem, ocáskem a tečkami byla spo-
kojená. Byla spokojená dokud si nešla 
hrát s ostatními. Všichni před ní utekli 
a volali: „Pomoc, strašidlo!“ Housenka pla-
kala: „Já nejsem strašidlo, já jsem přece 
vaše kamarádka housenka.“ „Ne, ty jsi 
strašidlo, bojíme se tě a s tebou si hrát ne-
budeme,“ řekli ostatní. A tak housenka 
přišla domů s velkým pláčem a řekla ma-
mince: „Nikdo si se mnou nechce hrát, 
říkají, že jsem strašidlo!“ „Však se také na 
sebe dobře podívej do zrcadla,“ řekla ma-
minka. A housenka se na sebe dlouho 
dívat nevydržela. Opravdu to bylo straš-
né. Ráda byla zase jen obyčejnou hou-
senkou. 

Maminka dala holčice pusu a řekla: 
„Mám tě moc ráda jako svoji Loudalku. 
Budeme teď spolu přemýšlet, co je vlastně 
důležitější. Vzpomeň si jen na smutnou 
Breptalku, od které odešel tatínek. Co je 
lepší? Mít doma taťku nebo mít mobil?“ 
Loudalka hned říká: „Samozřejmě, že dů-
ležitější je mít doma taťku a mamku.“ 
A představ si, že bys sice měla každý den 
nové šaty a nové pouzdro na tužky, ale 
přitom neměla domov, neměla co k jídlu. 
Představ si, že bys měla plnou poklad-
ničku peněz, ale nikdy jsi nedostala od 
mamky pusu a neznala jsi Pána Ježíše. 
Copak je důležitější a cennější?“

Loudalka to už ví a už tolik nezávidí. 
A když jí přece jen je trošku líto, že něco 
nemá, řekne si: mám mamku a taťku, kte-
ří mě mají rádi, mám domov a svůj pe-
líšek, znám dobrého Pána Boha a to je 

velikánský poklad. A je z ní spokojená 
holčička. A dobře umí desáté pravidlo 
šťastného života, které nám dobrý Pán 
Bůh dal: nemáme si závidět.

aneb staletími osvědčené prostředky na 
cestě obrácení:

- Modlitba

- Půst

- Almužna, činění dobra

- Smíření

Několik tipů:

! Připravuj se na smíření v myšlenkách. 
Smíření není především něco, co musí 
být protrpěno, ale něco, co musí být 
slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je 
pramenem radosti.

! Účastni se na slavení smíření boho-
služebnou formou: především při boho-
službě pokání a ve svátosti smíření.

! Nech v sobě působit smíření, které ti 
bylo dáno.

! Sám nabízej smíření: učiň první krok 
k novému společnému začátku - obje-
vuj v druhém to dobré - vzpomeň na to 
vše společné pěkné.

Smíření je postoj, který nás orientuje 
na Boha. Zakusit smíření znamená vy-
měnit zlo za spásu. 

Holčička na obrázku pláče, protože se pohádala se svým bráškou, který jí sfoukl svíčku. 
Která cesta vede k usmíření?

9. zastavení křížové cesty je : J_ _Í_   _A_Á   _O_   K_ _Ž_ _   P_T_E_ Í

Který stín je shodný s obrázkem 
devátého zastavení?

Konkrétní kroky
v postní době,
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Vážení a milí farníci a všichni lidé 
dobré vůle!

Opět se přiblížil čas adventu a s ním 
naše tradiční akce Vánoční strom. 

V letošním již XVII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

VÁNOČNÍ 
STROM 2017

V sobotu 10.2.2018 se konal mládež-
nický ples v Domě PZKO v Neborech, 
kde se sešla mládež od Frýdku až po 
Mosty u Jablunkova. Účast byla hojná, 
sešlo se kolem 100 mladých a musím 
říct, že se bavili úžasně až do ranních 
hodin.

Velké poděkování patří jak organi-
zátorům plesu, kteří odvedli kus práce, 
tak všem sponzorům, a především všem 
mladým, že se přišli pobavit mezi své 
vrstevníky.

Moc bych Vás chtěla všechny poprosit 
o modlitby za společenství mládeže, aby 
každé společenství mělo základy v mod-
litbě, aby se mladí tolerovali, vzájemně 
si pomáhali a respektovali se. Aby Ti, co 
„vedou mládež“ byli opravdovým pří-
kladem a nedělali to pouze pro zvi-
ditelnění své osoby, ale pro slávu Boží 
a byli opravdovým přínosem pro svá 
farní společenství.

Velké Pán Bůh zaplať všem. 

Silva

Mládežnický ples

Milé děti

moc Vás chci pozvat na cestu křížo-
vou, která se bude konat v pondělí 
12.3.2018. Začátek v 16.15 hod. Vezměte 
sebou kamarády a přijďte se s námi 
pomodlit.

Moc se všechny těšíme 

Silva a Danka

Křížová cesta pro děti
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. Mode-
rování 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

Jaké to bylo na Setkání farnosti dne 27.12.2017

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 
konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 25.2.2018 evidujeme částku 
102.000 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!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Milí farníci

chtěla bych Vás všechny pozvat na 
pochod pro život do Prahy 7.4.2018 
pojeďte s námi podpořit ty nejmenší 
z nás.

Program:

10:30 - Pražský hrad, katedrála 

Mše svatá s českými a moravskými 
biskupy, hlavní celebrant Dominik kar-
dinál Duka OP. 

12:30 - Klárov - park před stanicí metra 
Malostranská 

Oběd pro rodiny, program pro malé 
i velké, fotografická výstava Rodina. 

14:00 - Pochod pro život a rodinu 
centrem Prahy 

Na trase Klárov - Národní třída - 
Václavské náměstí se závěrečným pro-
gramem na Václavském náměstí. 

16:00 - Požehnání přítomným rodinám 
a zakončení u sochy sv. Václava. 

Kdo by měl zájem, ať se mi ozve, 
poradím co a jak, popřípadě můžeme jet 
hromadně.

Silva

Pochod pro život

Milé děti, rodiče a farníci.

Chtěla bych Vás znova po roce pozvat  
na pouť do Częstochowé. Jen letos to 
bude trochu jinak. Pouť „Kółek różańco-
wych“ se koná 16.6.2018 a já z osobních 
důvodů nemůžu v tento den jet na pouť. 
Vím, že mnozí z Vás na pouť jezdí rádi 
a chtějí jet i letos, tak jsem se rozhodla, 
že pojedeme v neděli 10.6.2018. Každý 
si udělá vlastní program, mše svaté jsou 
každou hodinu, tudíž si můžete zajít na 
mši v průběhu celé neděle. Byli jsme tak 
už před dvěma lety a pouť se velice lí-
bila. Chtěla bych pozvat i rodiče s dětmi, 
které letos přistoupí k 1. svatému při-
jímání, neváhejte a darujte dětem hezký 
dárek. 

Kdy: v nedělí 10.6.2018 (přesný čas 
odjezdu ještě upřesním)

Cena: dítě 250 Kč, dospělý 300 Kč
Návrat: kolem 19.hod

V autobuse bude jako vždy připraven 
pro děti bohatý program.

Kdo by chtěl jakkoliv finančně přispět, 
budu moc ráda (cena autobusu je 
13 tisíc).

Moc bych chtěla poděkovat všem, kdo 
mi všechny ty roky jakkoliv pomáhali,  
opravdu velký Pán Bůh zaplať.

V případě zájmu se hlaste u p. Silvy na 
tel.605325749

Pouť pro
rodiny a děti

Datum: 28. – 29. září 2018

Program: pátek – Rajhrad, Želiv;
sobota – Číhošť

Stravování: pátek – večeře,
sobota – snídaně

Ubytování: klášter Želiv

- pokoje Economy 10x dvoulůžkové, 
1x třílůžkové (soc. zařízení + sprchy na 
chodbě)

- pokoje Superior 14x dvoulůžkové, 
1x třílůžkové, 1x čtyřlůžkové (koupelna, 
WC na pokoji)

Cena: verze Economy: 1500,- Kč;
verze Superior: 1700,- Kč

V ceně doprava, ubytování, večeře, 
snídaně a místní rekreační poplatek. 

V ceně nejsou zahrnuty prohlídkové 
okruhy kláštera Želiv (možno zajistit 
podle zájmu).

Přesný rozpis poutního zájezdu bude 
zveřejněn v červnovém čísle farního 
měsíčníku MOST, kde budou i infor-
mace o způsobu platby a registrace na 
tuto pouť.

Kivi

Farní pouť – 
Rajhrad, Želiv, Číhošť

Drazí rodiče, holky a kluci,

chtěli bychom Vás opět pozvat na letní 
tábor pro děti od 3. - 8. třídy, který se 
bude konat od 16.7. - 22.7.2018 v Nýdku 
Hluchové v Hájence. Tábor se ponese 
v duchu tajných misí a agentů. Nenechte 
si ujít nezapomenutelné zážitky, spoustu 
dobrodružství, nabitý program a čas 
strávený s Bohem! 

Přihlásit se můžete u Katky Kyvalské 
na tel. číslo 732 456 798, nebo na e-mail 
katka.kyvalska@seznam.cz, a to co nej-
rychleji, protože kapacita je omezená! 
Cena táboru je 2 000 Kč. Za všechny 
případné finanční dary budeme velmi 
rádi, díky nim se můžou snížit celkové 
náklady na jedno dítě. 

Už se na Vás všechny moc těšíme! 
Třinecká mládež a farní společenství 
Sanctus Albertus. 

LETNÍ TÁBOR

V předvečer Svátku Božího milo-
srdenství, v sobotu 7.4.2018, ihned po 
večerní mši svaté, se uskuteční v našem 
farním kostele Sv. Alberta „Adorační 
večer“.  Přijďte s námi společně chválit 
Pána! 

Zvou farní mládežnická schola 
a třinecká mládež. 

Pozvánka

Farní postní rekolekce začnou 
v neděli 18.03.2018. Kazatelem 

bude O. Adam Rucki.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.4.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 21.3.2018.

3. neděle postní (4.3.)
1. čtení: Ex 20,1-17; 2. čtení: 1 Kor 1,22-
25; Evangelium: Jan 2,13-25
Žalm: odp. Pane, ty máš slova věčného 
života.
ref. Słowa Twe, Panie, dają życie 
wieczne.

4. neděle postní (11.3.)
1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení: 
Ef 2,4-10; Evangelium: Jan 3,14-21
Žalm: odp. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď 
nás!
ref. Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

5. neděle postní (18.3.)
1. čtení: Jer 31,31-34; 2. čtení: Žid 5,7-9; 
Evangelium: Jan 12,20-33
Žalm: odp. Stvoř mi čisté srdce, Bože!
ref. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce 
czyste.

Květná neděle (25.3.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Mk 14,1-15,47
Žalm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi 
mě opustil?
ref. Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił.

Zelený čtvrtek (29.3.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 
11,23-26; Evangelium: Jan 13,1,-15
Žalm: ref. Kielich Przymierza, to Krew 
Zbawiciela.

Velký pátek (30.3.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-
16;5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím 
ducha svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 
3,1-4; Evangelium: Jan 20,1-9; 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.

a

a

a

a

a

a

§Neděle 4.3.2018 – 3. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky; adorační den.

§Neděle 11.3.2018 – 4. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Neděle 18.3.2018 – 5. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky; začínají farní postní rekolekce.

§Pondělí 19.3.2018 – Slavnost svatého 
Josefa, snoubence Panny Marie.

§Neděle 25.3.2018 – Květná neděle; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Čtvrtek 29.3.2018 – Zelený čtvrtek. 
Ráno není mše svatá, v 17.00 slavnost-
ní mše svatá Poslední večeře Páně – 
polsky.

§Pátek 30.3.2018 – Velký pátek. Od 
14.00 adorace v kapli Getsemanské 
zahrady, 16.00 pobožnost Křížové 
cesty a Velkopáteční bohoslužba – 
česky. Celonoční adorace u Božího 
hrobu. Den přísného půstu. 

§Sobota 31.3.2018 – Bílá sobota. 
V 10.00 a 14.00 žehnání velikonočních 
pokrmů, 17.30 Novéna k Božímu Milo-
srdenství.

§Neděle 1.4.2018 – Slavnost Zmrtvých-
vstání Páně. 4.30 slavná vigilie 
Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční 
mše svatá – česky - polsky. 8.00 česky, 
10.00 polsky, 17.00 česky.

§Pobožnost Křížové cesty v postní době 
vždy v pátek 16.30 a v neděli 16.15 
hodin.

§Pobožnost „Gorzkie Żale“ každou 
postní neděli po mši svaté v 8:00 hodin.

§Od Velkého pátku do 2. neděle ve-
likonoční Novéna k Božímu Milosr-
denství v 16.45.

§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 

Nedělní a sváteční
liturgie v březnu

Pořad bohoslužeb v březnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
březen 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 

Formace k duchovnímu rozli-
šování

– aby si celá církev uvědomovala 
naléhavost formace k duchovnímu 
rozlišování, na osobní i komunitní 
rovině.

Národní úmysl

– za dar rozlišování trvalého od 
pomíjivého, cenného od prázdného, 
pravého od falešného. 

(srv. Žl 90/89/). 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

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 
a pátků v postní době je výstav Nej-
světější Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

§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 4.2.2018 – 5. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky; adorační den.

§Neděle 11.2.2018 – 6. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Středa 14.2.2018 – Popeleční středa; 
den přísného postu.

§Neděle 18.2.2018 – 1. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Čtvrtek 22.2.2018 – svátek Stolce 
apoštola Petra.

§Neděle 25.2.2018 - 2. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pátek 2.3.2018 – První pátek v mě-
síci.

§Neděle 4.3.2018 – 3. neděle postní; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky; adorační den.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době vždy v pátek 16.30 a v neděli 
16.15 hodin.

§Pobožnost „Gorzkie żale“ každou 
postní neděli po mši svaté v 8:00 
hodin.

§Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

§Poslední neděli v měsíci  – Marián-
ské 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 a pátků v postní době je výstav 


