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(pokračování na str. 3)

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly 
pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí 
kámen od vchodu do hrobu?” Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.

Mk 16,1 - 4

Prázdný hrob

Požehnané, radostí naplněné a vírou prodchnuté
velikonoční svátky.
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Apríl! Skutečně apríl?

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

Milí bratři a sestry, dnes je první 
den měsíce dubna, který už od 16. 
století je spojen s různými žertíky 
a drobnými zlomyslnostmi. Dnes 
my, křesťané, však slavíme náš nej-
větší svátek. Svátek všech svátků, 
slavnost zmrtvýchvstání Páně. A ta-
dy se nabízí otázka, lze nějak spojit, 
dát dohromady dnešní slavnost 
s aprílovou kratochvílí? Já si myslím, 
že těžko, ale k tomu se dostanu za 
chvíli.

Předtím bych se chtěl vrátit k le-
tošní Popeleční středě. Rovněž v ten-
to den jsme byli postaveni před 
určité dilema. 14. únorový den – 
svatý Valentýn – den zamilovaných, 
snoubenců, manželů atd., tj. den, 
kdy zamilované páry usedají k slav-
nostní večeři, letos to byl však 
současně den přísného půstu. V jed-
né polské farnosti, zasvěcené sva-
tému Valentýnovi, dokázali prožít 
kající ráz popelce současně s oslavou 
tohoto křesťanského světce. Vždyť 
přece slavení, to není jenom jídlo 
a pití, ale také, a snad především 
duchovní prožitek. Sv. Valentýn, 
patron zamilovaných, patron lásky - 
a co - či vlastně Kdo je největší 
láska? Bůh je láska, jak nám to 
oznámil svatý apoštol Jan. A v duchu 
křesťanské lásky jsme dokázali prožít 
valentýnský svátek současně s půs-
tem Popeleční středy. 

Vraťme se však k dnešní slavnosti. 
Kristus vstal z mrtvých – to je 
tajemství dnešního dne, a tato prav-
da je tak obrovská, že si ji budeme 
připomínat po celých dalších padesát 
dní, po celou velikonoční dobu. Je to 
ústřední pravda křesťanství, kterou 
prožíváme dál i mimo Velikonoce, 
každou neděli, při každé mši svaté, 
po celý náš život. A zde bych navázal 
k tomu dnešnímu aprílu. Jsem 
přesvědčen, že mnoho lidí by Ježí-
šovo zmrtvýchvstání rádi posunuli 
právě do sféry nějakého žertu, rádi 
by zvěstovali „Kristus vstal z mrt-
vých“, ale v zápětí by rádi zvolali 
„apríl!!!“. (Zde se mi nabízí paralela 
„Hosanna“ z Květné neděle a vel-
kopátečního „Ukřižuj“). Zde však 
naráží kosa na kámen. Možná jsme 
dokázali skloubit den přísného půstu 
s oslavou sv. Valentýna, dokážeme 
stmelit různé zdánlivě neslučitelné 

věci. Ježíšovo zmrtvýchvstání je však 

jedinečné, pravdivé a skutečné. 

V 1. listě Korintským nám apoštol 

Pavel sděluje „Nebyl-li však Kristus 

vzkříšen, je vaše víra marná, ještě 

jste ve svých hříších“ (1 Kor 15,17).  

Při jednom velikonočním kázání 

posluchači uslyšeli pouze kratičkou 

větu: „Kristus vstal z mrtvých, vy 

tomu ale stejně nevěříte!“ Tato slova 

mě velice zasáhla jako veliká výčitka. 

Věřím? Věřím, že Ježíš povstal 

z mrtvých? Není rovněž moje víra 

marná? Není můj život z víry pouze 

sled nějakých rituálních oslav, pouhé 

naplnění zvyklostí, které jsem sdělil 

po svých předcích, pouhá účast na 

liturgické oslavě, sice krásné, ale 

uvnitř pusté a prázdné? Ne, určitě 

ne. Kdybych byl ve své víře osa-

mocen, snad bych mohl pochybovat. 

Ale tuto víru spolu se mnou v prů-

běhu tisíciletí sdílí nespočet svědků. 

Jsou to světci a světice, kteří pro tuto 

víru nejen trpěli, nejen prolili svou 

krev, ale také z této víry zažívali tu 

nejkrásnější slast. A tuto víru sdílíte 

i vy, moji bratři a sestry ve farnosti, 

v Kristově církvi a já ji sdílím spolu 

s vámi. Ne, dnešní slavnost připadla 

na první duben, ale není to žádný 

apríl. Dnešní svět, alespoň jeho 

západní část, evropská „civilizace“ 

pravdu o zmrtvýchvstání Krista 

odmítá, a tak se z civilizace života 

stává civilizací smrti. Naše „osví-

cená“ společnost zabíjí nenarozené 

děti, staré lidi, nemocné, ale tím 

zabíjí i sebe. Smutné konstatování 

pro dnešní, tak radostný den. My se 

však nenechme strhnout ke smrti, 

veselme se s nebes Královnou, neboť 

Ten, jehož nosila, povstal z mrtvých 

a modleme se spolu s Ní k Bohu. 

Aleluja! A v těchto velikonočních 

dnech se pozdravujme překrásným 

pozdravením východních křesťanů: 

„Христóсъ воскрéсе! Воистину 

воскресе!“ („Christos voskrese! 

Voistinu voskrese!“ „Kristus je 

vzkříšen! Vpravdě je vzkříšen“.)

Spolu s celou redakcí našeho far-

ního časopisu Vám přejeme požeh-

nané, radostí naplněné, vírou prod-

chnuté velikonoční svátky. 

Stanislav Janczyk

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

Za okazane życzenia z okazji moich 
urodzin z całego serca dziękuję wszyst-
kim gratulantom.

O. Adrian

Podziękowanie

Přemýšlím proč Pilát do Kréda se dostal,

přestože Krista na popravu poslal.

Traduje se, že když umýval si ruce v lavóru

zbožně při tom hleděl nahoru.

Obojetnost stékala mu po rukou,

myslíc že na rozsudku nemá žádné viny...

ani nevím zda-li měl Pilát syny?

Zdá se mi, že žijí mezi námi

i s Pilátovými návykami.

I oni myjou si ruce v lavóru

a při tom zbožně hledí nahoru.

To proto se Pilát do Kréda dostal,

abychom měli na paměti,

že obojetnost zabíjí Božího Syna,

a z Božích úst bude vyplivnuta jako slina.

Těžké časy pravdě nastaly,

neb mlčení se lží kráčejí světem tiše po pěšině

v lhostejnosti k strašné vině.

Umlčená pravda nemůže v srdcích růst,

tak připravme se na dlouhý půst!

Snad v jinotaji pravda ukryje se

a bude tam žít,

jen nevím, zda-li ji bude někdo hledat a ctít.

AVE

Rudinec Stanislav

Věnováno zrazeným čínským katolíkům

JINOTAJ
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Biskup Martin David:
„Jestliže Kristus nevstal, naše víra je marná“

U příležitosti letošních 
Velikonočních svátků jsem 
poprosil pomocného bis-
kupa naší diecéze, Mons. 
Martina Davida o zodpo-
vězení několika otázek do 
tohoto dubnového čísla 
MOSTu. Ačkoliv jeho ka-
lendář byl velmi nabitý – 
zrovna se vrátil z diecézní 
poutě do Svaté země – 
Otec biskup si našel pro 
nás čas, za což mu děkuje-
me a přejeme požehnané 
Velikonoce.

MOST: Otče biskupe, 
jak se změnil Váš život od 
loňského května, kdy jste 
se stal pomocným bisku-
pem naší diecéze, po před-
chozích devíti letech vy-
konávání funkce generál-
ního vikáře?

Mons. Mgr. MARTIN 
DAVID: To, co bylo spo-
jeno se službou generální-
ho vikáře, zůstalo beze 
změny, protože jsem dále 
zůstal generálním viká-
řem.  K tomu mi v kalen-
dáři přibyly pastorační 
návštěvy ve farnostech při 
biřmováních a jiných pří-
ležitostech, na které jsem 
jako pomocný biskup 
zván. Nově mezi mé po-
vinnosti patří také účast 
na zasedáních biskupské konference. 
A trochu se změnil můj liturgický šatník 
-  rozšířil se o mitry, solidea, berlu 
a pektorál. 

MOST: V jaké „kondici“ se nachází 
naše diecéze, kde jsme na tom dobře 
a kde „nás tlačí bota“? 

Mons. Mgr. MARTIN DAVID: 
Myslím, že diecéze je v kondici dobré, 
už jenom proto, že je mladá. Mám 
radost z toho, že fungují pastorační 
centra – Centrum pro rodinu, Centrum 
pro mládež, Katechetické a pedagogické 
centrum, které připravují zajímavé 
programy pro všechny věkové katego-
rie. Mám radost z toho, že fungují 
církevní školy a těší mě služba charit. 
Mám radost z toho, že se zdárně 

rozběhlo hospodaření v navrácených 
lesích. Co mě tíží, je situace v tzv. 
pohraničí – to znamená v děkanátech 
severozápadní části diecéze, kterými 
jsou Bruntál, Jeseník a Krnov. Tam 
budeme muset do budoucna hledat 
způsob pastorace, který bude přijatelný 
jak pro kněze, tak pro malé skupinky 
věřících, kteří v této oblasti jsou. Další 
velkou výzvou a zároveň prostorem, kde 
zatím pokulháváme. je evangelizace – 
způsob jak oslovovat hledající a ne-
věřící. Ale i v této oblasti už se nějaké 
aktivity rozbíhají.

MOST: Již mnoho let se věnujete 
v rámci své kněžské služby zejména 
otázkám liturgie, nyní jste členem 
komise ČBK pro liturgii. Co konkrétně 

řešíte? Jaké jsou trendy 
a směry naší doby v tomto 
ohledu? 

Mons. Mgr. MARTIN 
DAVID: Trendy a směry 
doby mohou být různé, ale 
liturgie vždycky slouží 
základním dvěma věcem: 
K oslavě Boží a spáse 
člověka. Nepotřebuje se 
podbízet, zároveň ale musí 
být důstojná a krásná. 
Činnost Liturgické komise 
tomu chce alespoň trochu 
přispět. Aktuálně se za-
býváme například přípra-
vou dotisku některých 
liturgických knih a čeká 
nás příprava českých textů 
pro novou památku Panny 
Marie, Matky církve, kte-
rou papež František sta-
novil na pondělí po Seslání 
Ducha svatého.

MOST: Máte raději Vá-
noce nebo Velikonoce? Co 
byste rád vzkázal do Třin-
ce a rovněž čtenářům far-
ního měsíčníku MOST 
u příležitosti letošních 
Velikonoc? 

Mons. Mgr. MARTIN 
DAVID: Mám rád oboje - 
jak Vánoce, tak Veliko-
noce, ale přiznávám, že se 
můj vztah k těmto svát-

kům v průběhu života mění. V dětství 
jsem jako všechny děti měl rád Vánoce, 
v dospívání mi to všechno bylo tak 
trochu jedno a až jako dospělý jsem si 
začal uvědomovat hloubku a krásu 
Velikonoc. Láska a oběť, smrt a nový 
život – to jsou hodnoty, jejichž cenu 
objevuje člověk postupně. Chci popřát 
čtenářům MOSTu a třineckým farní-
kům, aby o Velikonocích prožili radost 
z Boží lásky, která se projevila na kříži, 
objevili světlo naděje, kterou nám dalo 
Kristovo vítězství nad smrtí, a svou 
upevnili víru, že Kristus opravdu vstal 
z mrtvých. Protože, jak píše svatý Pavel 
Korinťanům: Jestliže Kristus nevstal, 
naše víra je marná. 

Připravil Marian Kozok 
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Co se stalo
s naší dobou?

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají 
najednou lidé pocit, že se něco zlomilo, 
a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti 
čeká?

Každý student lékařství je už od 
prvního ročníku studia veden svými 
profesory k tomu, aby si u každého 
pacienta položil dvě zásadní otázky - 
proč a jak. Proč má nemocný potíže? 
Otázka diagnostická, která vede k ur-
čení choroby. Jak ji léčit? Otázka 
terapeutická, hledání cesty k uzdravení. 
Je-li naše společnost nemocná, a ona 
bezesporu nemocná je, klademe si obě 
otázky všichni. Až na několik vrchol-
ných politiků, kteří mají většinou jiné 
starosti, než jaké musí řešit lid obecný. 
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze 
současného stavu obviňují komu-
nismus, jiní konzumismus, další neo-
liberalismus nebo hédonismus. Z mého 
pohledu nepůsobí v této zemi tajemné 
abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně 
zhoubné choroby.

1 - Ztráta studu,

2 - rozvoj společnosti bez respek-
tování přirozených společenských 
norem

3 - pocit tíživé bezmoci.

Diagnóza

"Žijete v zemi, kde nic není hanba!" 
Těmito slovy zhodnotil student z Asie 
svůj roční pobyt v České republice. Čím 
kratší, tím výstižnější bylo jeho hod-
nocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. 
Z české kotliny se kamsi vytratil stud. 
Pojem hanba je dnes už srozumitelný 
málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit 
učitele, muž se nestydí opustit ženu 
a děti kvůli milence, potomci se nestydí 
zvednout ruku na své rodiče, není 
žádnou hanbou žít jako parazit nebo 
veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy 
měli politici ve službách mafií stydět 
lhát, krást a podvádět? Svoji velikou 
vinu na tomto stavu mají také ty 
sdělovací prostředky, které z banality 
dělají tragédii a z tragédie banalitu. 
Žijeme v době, která propaguje nosit 
všechno naruby. Normy chování nám 
prezentují svým nenormálním chová-
ním duchaprázdné celebrity všeho 
druhu. Z pořadů některých televizních 
stanic, které by měly kultivovat lidskou 
duši a zjemňovat smysl pro krásu, 
pravdu a dobro, teče většinou krev, 
adrenalin, testosteron... Z této skuteč-
nosti chápu, proč se užívá termín 
televizní kanály. Kdykoli stojím jako 

soudní znalec z oboru psychiatrie u sou-
du, který projednává činy mladého de-
likventa, mám skoro pokaždé tendenci 
na lavici obžalovaných posadit systém, 
který vládne v této zemi a jehož jsou 
mladí lidé obětí. Ale koho to zajímá? 
Politiky v žádném případě! Obyčejní 
smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými 
pocity nespravedlnosti a křivdy, ale 
parní válec politiky a byznysu si vesele 
jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze 
a široké úsměvy těch (všeho)schopných 
z předvolebních plakátů tak snadno 
a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo 
se opět za nic nestydí.

Místo domu barabizna

Pokud chtěl kdysi zedník postavit 
pevné a rovné stavení, potřeboval k to-
mu kromě kamenů a cihel ještě maltu 
a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě 
jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby 
stěny byly rovné. Stavitelé moderní 
polistopadové společnosti začali sice ke 
stavbě používat ekonomické kameny 
a právní cihly, tedy stále nové a nové 
zákony a předpisy, ale absolutně odmítli 
používat pojivo a ctít svislou rovnou 
stěnu. Kladou cihlu na cihlu bez malty, 
která se míchá z pokory, štědrosti, 
přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, 
střídmosti a činorodosti. Dřív se této 
pojivové směsi říkávalo sedm hlavních 
ctností. Z olovnice, která se řídí pří-
rodním zákonem gravitace, si udělali 
kyvadlo. Mimo jiné je u staveb běžné, že 
se kameny dávají do základů a cihly na 
ně. Tedy zákony jsou nad trhem, ale 
u českého projektu je tomu naopak. Trh 
jako by byl nadřazený zákonům. Bez 
malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit 
leda tak barabizna. Tolik k diagnóze.

Terapie

Jsou dvě řešení. Buď to nepovedené 
stavení zbourat, anebo z něho zavčas 
utéct. V prvním případě by šlo o re-
voluci, ve druhém o emigraci. Pokud 
bych jako léčebnou metodu navrhl re-
voluci, mohl bych být zažalován za 
trestný čin poškozování cizí věci. 
Skutečně cizí věci. 

Obávám se totiž, že už nám v této 
zemi nepatří ani ta vratká barabizna. 
Pokud bych navrhl terapii emigrací, 
může mi být položena otázka, kam 
utéct. Do některého evropského státu 
určitě ne, protože evropský dům opra-
vují ti samí architekti, kteří nám po-
máhali s projektem stavby oné vratké 
chatrče. Staví také bez mravnosti a s ky-
vadlem v ruce. 

Třetí chorobou je epidemicky se šířící 
pocit bezmoci. Nějak se v něm začínáme 

postupně utápět všichni. Jednou za 
několik let je nám sice hozen záchranný 
člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, 
že i on je děravý.

Zklamání vystřídá bezmoc. 

A právě ona bezmoc spojená s po-
citem bezvýchodnosti je silně nebez-
pečná. Trvá-li dlouho, začne se měnit 
v agresi. A ta tady již je. Dokonce i mezi 
školními dětmi lze zachytit její silný 
nárůst. Zavinili jsme si to i my sami, 
když jsme přijali převrácený životní styl, 
který nám našeptává: "Žij bohatě na-
venek a chudě uvnitř!" Pokud neprove-
de náš národ proměnu a nezačneme žít 
bohatě uvnitř a chudě navenek, nemá-
me šanci... Potom i mně samotnému 
nezbude nic jiného, než abych zamkl 
ordinaci, přestal diagnostikovat, navr-
hovat terapie a utekl se schovat. Rovnou 
mezi šílence. Nebude v tom ani trochu 
zbabělosti a nebudu tam sám. 

Bez vnitřní proměny a bez pokání tam 
skončíme brzy VŠICHNI!

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. 
Jaroslav Maxmilián Kašparů,

je český řeckokatolický kněz, psy-
chiatr, pedagog, premonstrátský terciář, 
autor duchovní literatury a esperan-
tista, který působí v Pelhřimově. 

Na 4. postní neděli proběhla naše 
tradiční farní akce Misijní koláč, při níž 
jste darovali 83 500 Kč. Tyto finance 
jsou opět určeny pro naše adoptované 
děti Nadiju, Anastasii, Heriet a Renugu, 
dále na pomoc třineckým dětem z rodin 
v obtížných sociálních situacích a pro 
Otce Mariána Kuffu, který pomáhá 
lidem bez domova, opuštěným, se-
niorům. 

V letošním roce jsme napekli cca 1100 
ks koláčků tvarohových a makových, 
500 ks kremrolí a 500 ks lineckých 
tyčinek. Spotřebovali jsme 35 kg 
mouky, 20 kg cukru, 30 ks listových 
těst, 15 kg tvarohu, 6 kg máku, 15 kg 
másla, 3 l rumu, 3 kg rozinek, 80 ks 
bílků do kremrolí, více než 200 ks vajec 
a kýbl marmelády. Od rána až do 
odpoledne deset dobrovolníků peklo 
koláčky, plnili jsme kremrole a slepovali 
marmeládou tyčinky a zdobili čoko-
ládou. I když jsme za těch 18 let, co 

Za XVIII. ročník
akce Misijní koláč
se sluší poděkovat
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Jak titulek napovídá a možná i svádí 
k představě nějakého názvu receptu 
pokrmu nebo nápoje, skutečnost je jiná. 
Jedná se o knižní bestseller spisovatele 
Jiřího Svetozara Kupky, který na zá-
kladě vyprávění paní Věry Sosnarové 
toto dílo zpracoval a vydal. Měl jsem 
možnost tuto knihu číst, když byla 
vydána poprvé v roce 2008 (dnes již 
vydání páté, doplněné) a v duchu jsem 
si přál poznat a osobně se setkat s touto 
pro mne neobyčejnou hrdinkou.

Deset let uplynulo a má touha se 
naplnila, když jsem objevil v programu 
na měsíc únor v Městském informačním 
centru v Třinci na Terase, že zde 22. 
února bude s Věrou Sosnarovou beseda 
s podtitulem „Přežila jsem gulag.“ 
Dopoledne přednášela před třineckými 

gymnazisty, jak se to projevilo na 
studentech, nemohu posoudit, nebyl 
jsem tam. Odpolední osazenstvo ve 
velkém sále při působivém vyprávění 
rozhodně nenechalo nikoho klidným 
a lhostejným, z hrůzných vzpomínek 
této ojedinělé ženy. Paní Věra, 86 letá, 
jedna z posledních pamětnic ruských 
gulagů, svými pro nás nepředstavitel-
nými těžkostmi, nenechala v mnohých 
naslouchajících suché oko. 19 let strá-
vila v ruských pracovních lágrech, kde 
byla odvlečena ve svých čtrnácti letech 
se svou devítiletou sestrou Naďou a je-
jich matkou Ljubou. Vše proto, že mat-
ka byla Ruska a ta po bolševické 
revoluci v roce 1917 utekla a nový do-
mov našla v Československu, na Mo-
ravě. Po válce v květnu 1945 byla 
zatčena příslušníky tajné ruské rozvěd-
ky a i s dcerami odvlečena na Sibiř. 
Poutavé vyprávění musela sama paní 
Věra několikrát přerušit, to když vzpo-
mínky ožily a vehnaly ji slzy do očí. I my 
samotní jsme se dokázali vžít do situace 
a prožívali společně s ní ta muka. 
Martyriem, kterým si prošla, bylo stejně 
pro řadu posluchačů nepochopitelné, 
jak to mohla vše zvládnout a přežít? 
Zvláště, když matka po třech měsících 
pobytu v gulagu zešílela a byla nakonec 
zastřelena. „Jedině víra a každodenní 
modlitba mě držela při životě,“ to bylo 
to, co jí dodávalo sílu k zdolávání všech 
překážek, ponížení a ústrků. Ne jinak 
tomu bylo i po politickém uvolnění mo-
censké situace v Rusku, kdy zažádala 
o povolení vystěhovat se do Česko-
slovenska. Vyřizování všech formalit 
k návratu trvalo 3 roky. Zemědělské 
družstvo ve Znojmě se zavázalo, že ji 
společně se sestrou přijmou jako levnou 
pracovní sílu. Konečně roku 1964 se obě 
vrací do své vlasti, kde se narodily. Tady 
ovšem získávají cejch „Rusačky“, nemo-
hou se nikde svěřit, čím si prošly a co 
jsou vlastně zač. V naší vlasti ji komu-
nističtí mocipáni hrozí okamžitým 
vězněním a následnou deportací, pokud 
něco prozradí. Ani její manžel Václav, za 
nějž se v roce 1965 provdala a dva její 
synové narozeni v roce 1968 a 1970 nic 
nevěděli o její minulosti. Víc jak třicet 
let mlčela, než se odhodlala vypovídat 
o zvůli komunistického režimu. Pana 
Kupku (28. 9. 1921 – 4. 7. 2017) zaujal 
příběh natolik, že jej zpracoval do 
knižní podoby a postupem času se stává 
vyhledávaným artiklem připomínání 
novodobé historie – totalitní doby.

Paní Věra Sosnarová se na před-
náškách obrací především na mládež. 
Klade hlavní důraz na zachování úcty 

dětí k rodičům, kteří s trpělivostí 
a láskou o ně pečují a vychovávají je. 
Ona sama to moc od svých rodičů ne-
pocítila, otec je v dětství navíc opustil. 
V gulagu, po smrti vlastní matky, se ji 
teprve dostalo něhy od náhradní, stala 
se jí vězněná Polka. Dále, aby zkuše-
nosti a vědomosti předávané kantory 
uchovávali v mysli a dobře se pak 
rozhodovali a spravedlivě jednali v dal-
ších krocích života, který mají před 
sebou. Neměla tu možnost učit se, jít 
studovat na nějakou vyšší školu. Vše 
bylo zmařeno zajetím a odvlečením do 
nevolnictví.

Zcela vyprodaný sál skoro dvě hodiny 
naslouchal bez špitnutí. Potleskem ve 
stoje jsme nakonec vzdali hold drobné, 
křehké, ale zároveň vitální a na duchu 
silné ženě. I když daná doba vyprávění 
měla skončit, zůstal prostor pro pár 
otázek od posluchačů, na které paní 
Věra odpověděla. Hlavně na ty, které 
v knize nejsou zaznamenány nebo 
objasněny: jak manžel a synové přijali 
její minulost, o které nesměla tak 
dlouho mluvit nebo zda má ještě i nyní 
obavy z nějakého postihu. Přejeme 
mnoho zdraví v dalších přednáškách 
a besedách ve školách, farních spole-
čenstvích a dalších sálech pro veřejnost. 
Odcházeli jsme s manželkou pohnuti 
s náhledem do minulosti a dovolím si 
říct, že si tento pocit odnášeli i ostatní, 
mezi nimiž byla i řádka dalších našich 
farníků, které jsme tady potkali. Byla 
zde možnost koupě oné zmiňované kni-
hy s vlastnoručním podpisem, neváhali 
jsme a koupili ji. Část výtěžku jde i na 
konto přednáškové činnosti a to rádi 
podpoříme, zvláště když se z knihy 
dozvíte, jak byla finančně „odškodněna“ 
po 19 letém věznění v gulagu.

Kdo jste nečetli, doporučuji koupit, či 
si půjčit. Kniha se čte jedním dechem, 
ale místy Vás tak zasáhne, že ty slzy jen 
stěží potlačíte.

Na závěr vysvětlení proč název Krvavé 
jahody. Paní Věře zůstal vtisknut do 
mysli obrázek krásných červených ja-
hod, které v nekonečných tundrách 
rostly. Tentokrát ale i to co v porostech 
jahodníků bylo navíc, postřílená lidská 
těla, z kterých krev stékala na plody.

„Jen pevná víra a modlitba byla 
mou útěchou, a tak tomu je pořád 
i nyní.“

„Hodně Božích milostí a ochrany 
Panny Marie, paní Věro.“

Kivi

„Krvavé jahody“

pečeme Misijní koláče již sehraná parta 
a děláme to rádi a vždy se už těšíme, 
přesto chci letos velmi poděkovat a to 
konkrétně: Dance Smelikové, Hance 
Potiorkové, Katce Cubrové, Renči 
Turoňové, Jitce Dudysové, Petru Wisel-
kovi a mému manželovi Robertovi 
a mým dětem Katce, Klárce a Matějovi 
a snaše Jance. Velké díky patří také 
Soni Sližové, která s maminkou a s man-
želem napekla linecké tyčinky a samo-
zřejmě sponzorům, manželům Jance 
a Bohušovi Kukuczkovým, paní Anně 
Heczkové, a mnoha dalším. Velké díky 
patří všem, kdo přišli pomoct v neděli 
při rozdávání a také všem, kdo jste 
přispěli finančními dary do pokladniček 
při rozdávání u kostela.

A teď ještě trochu statistiky o vy-
braných financích v průběhu 18 let. Za 
celých 18 let jste darovali v rámci akce 
Misijní koláč 1 008 649 Kč. Průměrná 
vybraná částka činí 56 036 Kč, nejvíce 
jste přispěli v r. 2014 a to částkou 
87 200 Kč. Je to čistý výtěžek bez 
nákladů, na ty jsme vždy získali 
sponzorské dary, kdy finanční částka 
činila za 18 let více než 160 000 Kč 
a dále ještě dary v naturáliích. 

Matka Tereza říká, že máme dělat 
malé věci s velkou láskou a já jsem ráda, 
že se nám to v naší třinecké farnosti 
daří. Zřejmě nezměníme celý svět, ale 
za ta léta jsme přispěli prací i finanční 
podporou těm, kdo to potřebují. Ještě 
jednou za všechny vaše dary, práci, 
pomoc a podporu upřímné Pán Bůh 
zaplať.

Pavla Golasowská
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Co se kde stalo v Jeruzalémě?
Jeruzalém hrál v životě Pána Ježíše významnou roli. Před sebou vidíme plánek 

tohoto města, jak asi mohlo vypadat v Ježíšově době. Taky tady máme obrázky 
s událostmi ze závěru Ježíšova života. Vepište ke každému obrázku, o jakou událost 
se jedná. Názvy událostí si vyberte z nabídky. Prohledněte si plánek a do při-
pravených kroužků v obrázcích vepište to číslo, které odpovídá číslu v plánku (kde se 
konkrétní událost stala.) Pozor! Čísla neoznačují to, jak šly události za sebou!

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Názvy událostí (vyber k příslušnému obrázku):
Ježíš odsouzen * Vjezd do Jeruzaléma * Ukřižování * Zmrtvýchvstání * Modlitba * 
Modlitba v Getsemanech * Poslední večeře
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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

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 25.3.2018 evidujeme částku 
115.500 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

Datum Liturgický den Účel sbírky

25.02. 2. neděle postní Sbírka „Haléř svatého Petra“

30.-31.03. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

01.04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář

15.04. 3. neděle velikonoční Sbírka na podporu repatriace migrantů 

v zemích Středního východu

20.05. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na diecézní charitu

17.06. 11. neděle v mezidobí Sbírka na TV Noe

16.09. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy

21.10. 29. neděle v mezidobí Sbírka na světové misie

(Misijní neděle)

18.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka – Den Bible

09.12. 2. neděle adventní Sbírka na potřeby diecéze

Plán diecézních sbírek v roce 2018

pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let 

(jaro - léto)

30 kusů na osobu 

Co:  Kočárky, postýlky, kola, 
autosedačky, vaničky, hračky, chodítka 

a dětské boty… 

Kde:  Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí:  9.4.2018 od 9:00 do 17:00
prodej věcí:  10.4.2018 od 9:00 do 18:00
výdej věcí:  11.4.2018  od 12:00 do 17:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč 
a za kočárek, sedačku, kola, 

trojkolky… 10 Kč. 

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci. Komplety sepnout 

spínacím špendlíkem.

PORADNA PRO
VZTAHY A RODINU

Když Franta přišel v Horní Lhotě na 
fotbal, běžela desátá minuta.

Pepík se ho ptá: "Proč jdeš tak pozdě?"

"Nemohl jsem se rozhodnout, jestli 
půjdu do kostela, nebo na fotbal," povídá 
Franta. "A tak jsem si hodil korunou."

"Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho," 
diví se Pepík.

"No," říká Franta váhavě, "musel jsem 
si hodit 35 krát."

*

Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać 
podczas jazdy samochodem: 

90 km/h - To szczęśliwy dzień 
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś            
                       całe życie me 
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie 
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze 
130 km/h - Panie, przebacz nam 
140 km/h - Zbliżam się w pokorze 
150 km/h - Być bliżej Ciebie chcę 
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie 
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża 
180 km/h - Jezus jest tu 
200 km/h - Witaj, ach witaj

*

V hodině náboženství vypráví kate-
chetka o povolání učedníků.

„Petr byl prostý rybář, když ho však 
Ježíš zavolal, zanechal svého povolání 
a stal se... - „Policistou!“, vykřikl Jiříček.

„Policistou?“, diví se katechetka, „jak 
jsi na to přišel?"

„No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli 
budeš chytat lidi.“

1

*

Ksiądz z kościelnym odprawiali drogę 
krzyżową. Pech chciał, że w jej trakcie na 
plebanię przyjechał biskup. Ksiądz pole-
cił poprowadzić resztę drogi krzyżowej, 
ale nie pozwolił mu zakończyć, mówiąc, 
że posadzi księdza biskupa i zaraz 

przyjdzie. Biskup jednak nie chciał 
księdza puścić. Kiedy wreszcie po 
godzinie ksiądz zdołał się wyrwać, 
wpada do kościoła, widzi klęczących 
ludzi i słyszy zaśpiew kościelnego:
- Stacja trzydziesta szósta - św. Szymon 
żeni się ze św. Weroniką.

*

*

*

Uczennica ma streścić fragment 
Ewangelii o duchach nieczystych: 
"Wtedy duch nieczysty powraca i przy-
prowadza ze sobą siedmiu innych 
duchownych, jeszcze gorszych od niego".

*

Učitel se ptá žáků: "Kdo nařídil vraždu 
svatého Václava?" 

Nic. Nikdo neví. Ticho. 

Pan učitel se rozhodne trochu napo-
vědět: 

"B... Bo... Bol..." 

Po chvilce zvedne váhavě ruku 
Pepíček: 

„Bolševici?”

Dwóch robotników naprawia coś 
w klasztorze. Z podziwem patrzą na 
obrazy, a zakonnica wyjaśnia im: 

- To jest Dziewica na skale, to 
Dziewica z Dzieciątkiem, a to Dziewica 
ze świętym Józefem.

- Wspaniale - mówi jeden z robot-
ników. - A tamten obraz, to także 
dziewica?

- Nie - odpowiada siostra. - To jest 
nasza matka przełożona.

Na loď plující na širém moři udeří 
bouře. Kapitán zjistí, že se potápí. Svolá 
pasažéry a vykřikne: 

"Umí se tady někdo modlit?" 

Jeden muž rázně vykročí a odpoví: 

"Jsem hluboce věřící a umím se velmi 

Humor
dobře modlit." 

"Dobrá," odvětí kapitán.  

"Vy se tedy modlete, a zbytek ať 
nastoupí na záchranné čluny. Jedno 
místo nám chybí."

*

Katecheta vykládá o svatbě v Káni 
Galilejské. Na závěr položí žáčkům 
otázku: 

„Co si asi mysleli hosté, když Pán 
Ježíš proměnil vodu ve víno?“

Celá třída mlčí.

Konečně zvedá ruku malá Michaela 
a po vyvolání říká: 

„Co si mysleli hosté, to nevím, ale 
moje babička by řekla: Až se bude vdá-
vat naše Máře, tak ho taky pozveme.“
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 6.5.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 24.4.2018.

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.

Pondělí v Oktávu velikonočním (2.4.)

1. čtení: Sk 2.14.22b-33; Evangelium: Mt 
28.8.-15

Žalm: odp. Ochraň mě, Bože, neboť se 
k tobě utíkám.

ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

2. neděle velikonoční (8.4.)

1. čtení: Sk 4,32-35; 2. čtení: 1 Jan 5,1-6; 
Evangelium: Jan 20,19-31

Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je 
dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (15.4.)

1. čtení: Sk 3,13-15.17-19; 2. čtení: 1 Jan 
2,1-5a; Evangelium: Lk 24,35-48

Žalm: odp. Hospodine, ukaž nám svou 
jasnou tvář.

ref. Wznieś ponad nami światłość Twoją, 
Panie.

4. neděle velikonoční (22.4.)

1. čtení: Sk 4,8-12; 2. čtení: 1 Jan 3,1-2; 
Evangelium: Jan 10,11-18

Žalm: odp. Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním.

ref. Kamień wzgardzony stał się funda-
mentem.

5. neděle velikonoční (29.4.)

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 zgroma-
dzeniu.

6. neděle v mezidobí (6.5.)

1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čte-
ní: 1 Jan 4,7-10; Evangelium: Jan 15,9-17

Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu 
před zraky pohanů.

ref. Wobec narodów objawił zbawienie.
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§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.

§Pondělí 2.4.2018 – Pondělí v oktávu 
velikonočním; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 6.4.2018 – první pátek v měsíci.

§Neděle 8.4.2018 – 2. neděle velikonoč-
ní (Božího Milosrdenství); 6.30 a 10.00 
polsky, 8.00 a 17.00 česky; adorační 
den.

§Pondělí 9.4.2018 – Slavnost Zvěstování 
Páně.

§Neděle 15.4.2018 – 3. neděle veliko-
noční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Neděle 22.4.2018 – 4. neděle veliko-
noční; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Pondělí 23.4.2018 – svátek sv. Voj-
těcha, biskupa a mučedníka, hlavního 
patrona pražské arcidiecéze.

§Středa 25.4.2018 – svátek sv. Marka, 
evangelisty.

§Neděle 29.4.2018 – 5. neděle veliko-
noční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Čtvrtek 3.5.2018 – svátek sv. Filipa 
a Jakuba, apoštolů.

§Pátek 4.5.2018 – první pátek v měsíci.

§Neděle 6.5.2018 – 6. neděle velikonoč-
ní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Od Velkého Pátku do 2. neděle veli-
konoční Novéna k Božímu Milosr-
denství v 16.45.

§Každou neděli  půl hodiny před večerní 
mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

§V měsíci květnu slavíme Májovou 
pobožnost po večerní mši svaté, v ne-
děli v 16:30.

§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 
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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 prů-
vodcem 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.

Všeobecný úmysl 

Za ty, kdo nesou odpovědnost za 
hospodářství a ekonomii

– aby ti, kdo nesou odpovědnost za 
teorii a řízení hospodářství, měli odva-
hu odmítat ekonomii vyřazování a ne-
rovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní úmysl 

– za rodinná a farní společenství, 
aby napomáhala kladným odpovědím 
na Boží volání. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj 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 


