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syna Józefa z Nazaretu.
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Národní pochod pro život a rodinu

Praha, sobota 7. dubna 2018

Jsem velice šťastný, že naše farnost 
má mnoho krásných tradic, mezi které 
patří, řekl bych ještě poněkud „mladá“, 
zato ale jedna z krásných tradic a to 
podpora dobré věci: Národního po-
chodu pro život a rodinu, letos již 18. 
ročníku pořádaného v Praze. Tohoto 
pochodu se již několik let účastní jak 
celé rodiny, tak jednotlivci z naší 
farnosti. Například společenství mužů 
bylo již popáté na tomto pochodu. Bylo 
zde také mnoho lidí, kteří vážili cestu 
z odlehlých koutů naší krásné země, aby 
vyjádřili podporu těm zdánlivě nejsa-
mozřejmějším a dnes paradoxně nej-
ohroženějším hodnotám. Hodnotám, za 
které by nemělo být potřeba pořádat 
pochody, ale za které dnes bohužel 
pochody potřeba pořádat je. Orga-
nizátorem tohoto pochodu je Hnutí Pro 
život ČR. Toto hnutí usiluje mimo jiné 
o obnovu společenského respektu 
k životu nenarozených dětí. Jejich 
snahou je předcházet zbytečným potra-
tům, pomáhat zvláště ženám, které se 
cítí být k potratům nuceny a také těm, 
které mají po potratu psychické potíže.

A tak jsme se v sobotu 7. dubna 2018 
vydali vlakem a někteří auty do hlavního 
města Prahy. Nejprve na mši svatou do 
Svatovítské katedrály, která začala 
v 10:30 za účasti českých a moravských 
biskupů, kde hlavním celebrantem byl 
Dominik kardinál Duka OP. Po vstupní 
modlitbě nás přivítala Zdeňka Rybová, 
místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR, 
která uvedla: „Před několika málo týdny 
vydal Český statistický úřad data o tom, 
že v roce 2017 bylo potratem usmrceno 
téměř 20 000 dětí. Opět bylo mimo 
hledáčky kamer vybito jedno středně 
velké okresní město. Jeho nenarozené 
obyvatele povraždil většinou strach, ne 
jejich vlastní, ale cizí. Ti, kdo nesměli 
přijít na svět, jsou nejčastěji třetí 
nečekaně počaté děti. Co vede ženy 
k tomu, že nechají zvítězit obavy nad 
nadějí? Co vede muže k tomu, že své 
ženě nejsou, čím slíbili, že budou? Totiž 
oporou v dobrém i zlém, hradbou proti 
ohrožení. Druhou největší skupinou ve 
statistice umělých potratů jsou děti 
nemocné. Kvalitní prenatální diag-
nostika je dnes paradoxně smrtícím 
průmyslem. Kvůli ní máme plné 
hřbitovy maličkých, které nikdo neo-
peroval, neléčil, nedoprovázel. Vědecký 

pokrok v oblasti výzkumu, který by vedl 
k prevenci a léčbě nemocí, jenž se 
objevuje u počatých dětí, se takřka 
zastavil. Schází zájem.“

To, že jsme byli na pochodu, znamená 
opravdu moc. A slovo moc neznamená 
jen množství, ale znamená také po-
tenciál, možnost něco dobrého udělat 
a něco špatného změnit. Boží zákon 
a pravda o člověku zvítězí. To je naše 
naděje, která se neopírá o vzdušné 
zámky dětských fantazií, ale o realitu 
příslibu, který dává sám Bůh. Bůh, který 
zná cenu života.

Při svém kázaní Dominik kardinál 
Duka zdůraznil, že někdy je láska těžká. 
To byl také důvod, proč pán Ježíš řekl, 
že největší lásku má ten, kdo má rád své 
nepřátele. Nakonec rozepjal ruce, ale 
oni mu je přibili. Jestliže Bůh stvořil 
člověka jako muže a ženu, tak usilujeme 
o to a víme, že jediná cesta k životu 
člověka a společnosti je skrze ně, muže 
a ženu. Život, který se předává v lásce! 
Tedy RODINA! A slovo RODINA, ROD, 
NÁROD, všechno je odvozeno od je-
diného slovesa RODIT! Nemůžeme mít 
rodiny takové nebo makové. Existuje 
jenom jedna rodina, kterou zakládá muž 
a žena, otec a matka, ze které jsou děti! 

Otec kardinál nám poděkoval, že 
žijeme svou víru, že když slavíme 
Eucharistii, tak víme, že právě v Eu-
charistii se setkáváme s živým Kristem. 
Upozornil nás, že to není ale o tom, že 
bychom si sedli ke stolu a řekli si, že 
Eucharistie je hostina, při které se 
najíme. Otec kardinál dále řekl: „My ale 
přijímáme koho? Kristus nám řekl: toto 
je moje tělo, které se za vás vydává. Ten 
kalich, to je krev, která je prolitá za vás. 
My si uvědomujeme, že nežijeme, 
abychom se měli dobře, ale abychom žili 
život skutečné lásky. Lásky, která je 
schopna se darovat. Jsou tady připra-
vené červené růže, které nám při-
pomenou počet dětí, které se nena-
rodily. Ty vám budou chybět ve škole, ty 
vám budou chybět na hřišti. Jaký je 
jejich osud? Říkáme potrat. Jsou 
opravdu k potracení, k zahození? NE!!! 
Život každého z nás začal ve zlomku 
vteřiny. Proč? Protože od tohoto zlomku 
vteřiny dal Bůh možnost, abychom se 
stali plnými lidmi.“

Po mši svaté jsme se přesunuli 
k arcibiskupské hrobce, kde je pochován 
kardinál Miloslav Vlk.

Dalším bodem programu byl již 
tradičně připravený doprovodný pro-
gram na Klárově v parku před stanicí 
metra Malostranská. Pro registrované 
byl připraven oběd, na pódiu vystoupili 
např. Bohemian Pipe Band – skotští 
dudáci a bubeníci, kteří nás hudebně 
doprovázeli v průvodu. Dále kejklíř pro 
děti Vojta Vrtek, přednášky pro mladé, 
vzácní hosté a podporovatelé pochodu, 
kteří již dlouhá léta stojí v obraně života. 
V parku byla připravena fotografická 
výstava Svoji, o manželství a rodině. 
Několik souvisejících fotek můžete vidět 
na farních stránkách v menu fotogalerie. 
V parku jsme se všichni třinečtí farníci 
sešli, posvačili a popovídali si. Od 
14 hodin jsme prošli v Pochodu pro 
život a rodinu centrem Prahy na trase 
Klárov – Národní třída – Václavské 
náměstí, se závěrečným programem na 
Václavském náměstí. V průvodu jsme 
nesli balónky, vlajky s logy Hnutí pro 
život, české státní vlajky a transparenty 
s nápisy jako např.: JSEM PRO ŽIVOT, 
DÍTĚ JE BUDOUCNOST, JÁ JSEM 
BUDOUCNOST, CHRAŇTE DĚTI UŽ 
OD POČETÍ, POTRAT NENÍ ŘEŠENÍ, 
BEZ DĚTÍ BUDOUCNOST NEBUDE, 
DÍTĚ JE VŽDY NADĚJÍ, MÍT BRÁCHU 
JE COOL, MÍT SESTRU JE COOL.

Na trase jsme na rekonstruované 
budově Filozofické fakulty mohli vidět 
první z transparentů s nápisem „Potraty 
všem, co je chtějí“. A jak je tomu každý 
rok, i letos nás na trase blokovali, ti, 
kteří si říkají kolektiv jednotlivců 
jménem Prázdné trůny. Poprvé nás 
zablokovali v úzké Křižovnické ulici, 
kousek od Karlova mostu s pokřiky: 
„Naše těla, naše volba“, poté na Smeta-
nově nábřeží s pokřiky jako: „Špína, 
hnus, klerofašismus“, s transparenty 
mající nápisy: „Legální potrat = jediný 
bezpečný potrat“, „Potraty budou s vámi 
i bez vás“, „Josef, Bůh a Maria = 
Polyamorická rodina“. Na konci Sme-
tanova nábřeží byla další skupina držící 
v rukou růžové plátno s nápisem „Ježíš 
nám dal svobodu volby. Neberme ji 
ženám! Život lásce, smrt klerofašismu!“ 
Dále jsme se s nimi potkali až na 
Václavském náměstí, kde pokřikovali 
„Svoboda volby!“ Nakonec vylezli na 
sochu svatého Václava se svým růžovým 
transparentem. Po třech výzvách Policie 
ČR byli těžkooděnci přinuceni k slezení, 

 „Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás.
Rodina je tím nejlepším prostředím pro děti narozené i nenarozené. 

Kde jsou děti, tam je život.“
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stejně jako i v předchozích blokádách. Policie 
byla v letošním roce velmi dobře připravená 
a průvod i přes mnohé blokády našich od-
půrců měl hladký a bezpečný průběh. U sochy 
sv. Václava pokračoval závěrečný program, 
kde vystoupil se svým slovem bývalý politik 
Alexandr Vondra. Dále nás svými slovy 
povzbudil a potěšil arcibiskup Jan Graubner. 
Řekl, abychom měli odvahu věřit tomu, co 
nám Kristus řekl: „Vy jste světlo světa! A vy 
jste sůl země!“. Když jsme zahledění na Boha, 
když mu nasloucháme a umíme mu říkat ano, 
pak on vyzařuje i z našich slov, z našich 
vztahů, našich skutků a světu můžeme dát 
naději. Především děti jsou znamením pro 
budoucnost. Poté jsme přijali požehnání, 
zazpívali Svatováclavský chorál, a státní 
hymnu. Pokojně jsme se přesunuli na vlakové 
nádraží a vlakem se vrátili do svých domovů. 
Na závěr možná jedno uvědomění si, že Dítě je 
darem od Boha, život máme od Boha! Proto jej 
CHRAŇME.  

Akolyta Daniel

Dne 18. května oslaví své krásné, kulaté životní 
jubileum naše milá kamarádka 

a redakční kolegyně Hanka Worková. 

Dovol nám milá Haničko, abychom se připojili 
k řadě gratulantů a popřáli Ti slovy 

Mojžíšovými:

Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,

ať Hospodin rozjasní nad Tebou 

svou tvář a je Ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář

a obdaří Tě pokojem.

Všechno nejlepší, milá Haničko, přejeme my 
všichni redakční kolegové! VIVAT! 

Kandidát na družební farnost na-
lezen: Parrocchia di "S. Alberto di 
Gerusalemme", Reggio nell´ Emilia, 
Itálie!  

V zářijovém čísle našeho farního 
časopisu MOST jste se mezi jinými 
v rámci článku o hlavním patronovi 
našeho farního kostela sv. Albertu 
Jeruzalemském mohli dočíst toto:

„Na ukončení úvodu vám ještě 
chceme sdělit jednu zajímavost. 
I přes intenzivní hledání na

internetu jsme nenašli odkaz na 
žádnou farnost nebo kostel na širém 
světě, který by měl za patrona právě 
našeho sv. Alberta Jeruzalemského! 
Možná je náš kostel jediným na 
světě, který nese jeho jméno. A pro-
to: kdo takovou farnost nebo kostel – 
s hlavním patronem sv. Albertem 
Jeruzalemským – najde, nechť 
prosím kontaktuje redakci MOSTu. 
Zkusíme navázat „družbu“! Re-
dakce“. Tolik zářijové číslo MOSTu. 

Před nedávnem nám poslal do 
redakce email pan Tomáš Kyvalský 
s tím, že on našel na internetu dva 
takové případy: jednu farnost a jed-
nu základní školu. Základní škola se 
nachází ve městě Mississauga neda-
leko Toronta v severoamerické Ka-
nadě.

A která farnost má stejného patro-
na jako ta naše? Onou „sesterskou“ 
farností je farnost sv. Alberta Jeru-
zalemského na periférii severo-
italského města Reggio nell´Emilia.  
Italský název farnosti zní Parrocchia 
di „S. Alberto di Gerusalemme“. 
Adresa farnosti je Via Einstein, 5 - 
Reggio nell' Emilia, 42122 Reggio 
Nell'Emilia. Pokud vás zajímá, jak 
farnost vypadá, můžete si ji pro-
hlédnout například skrze populární 

aplikaci Google Earth. Ale už zde 
můžeme prozradit, že se jedná o ma-
lý nízký moderní kostelík a vedle 
stojící budovu fary, v okolí je hustá 
zástavba bytových domů v typickém 
italském stylu (3-4 patra, červená 
střecha z tašek, jeden dům jako 
druhý). Takové nepanelákové sídliště 
severoitalského „okresního“ města. 
Město Reggio Emilia (italsky Reggio 
nell'Emilia) je italské město v oblasti 
Emilia-Romagna, hlavní město stej-
nojmenné provincie. Město leží na 
římské silnici Via Emilia, pojmeno-
vané po římském konzulovi Marcu 
Emiliu Lepidovi, po němž neslo za 
antických dob název i město (Regium 
Lepidi) a dodnes se po něm jmenuje 
celý region Reggio Emilia. Před 
sjednocením Itálie se městu říkalo 
prostě Reggio, případně Reggio di 
Lombardia. Má cca 168 tisíc obyvatel 
a dvě krásné baziliky. Více informací 
o tomto městě či kraji si každý může 
najít na internetu. Mimochodem: jen 
24 km vzdušnou čarou od farnosti sv. 
Alberta Jeruzalemského v Reggio 
nell´Emilia se v blízkém Maranellu 
vyrábějí slavné sportovní vozy 
Ferrari včetně závodních vozů F1... 

Což takhle farní družební zájezd 
z Třince do Reggio nell´Emilia se 
zastávkou ve slavném muzeu značky 
Ferrari v Maranellu? Zatím jako re-
dakce farního časopisu MOST napí-
šeme pozdravný email do Parrocchia 
di "S. Alberto di Gerusalemme" 
a uvidíme, zda bude nějaká reakce. 

Tímto ještě jednou děkujeme panu 
Tomáši Kyvalskému za výborný 
podnět a nalezení – zatím jediné na 
širém světe – farnosti stejného 
jména jako ta naše, ta farnost 
třinecká. 

Marian Kozok 

Jak poupě rozvinuté v jarní kráse

je Mariino „Amen“ v tomto čase.

Amen na všechno co Bůh koná, 

pokorně ze SLOVA do slova přijímá jen Ona.

Vše na Nebi, na zemi, ve své vůli,

podřídí Majestátu pravdy Boží 

a svou totožnost do Jeho rukou vloží.

Je dcerou OTCE, matkou SYNA 

a snoubenkou DUCHA SVATÉHO,

odleskem Nejsvětější Trojice,

jež má v Ní zalíbení velice.

A tak mohamedánům svědčí, že Bůh má Syna,

židům zas, že Jeho krví byla zahlazena vina

a jiná cesta k Otci není, než skrze Kristův křest,

toť evangelia radostná zvěst.

Svým „Amen“ rozžala světlo pohanům,

aby našli cestu

a církev katolickou přijali za Nevěstu.

Ne mytí nohou, ale svatý křest,

toť Panny Marie radostná zvěst.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

a

Zvěst

Kandidát  na  družební  farnost  nalezen
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Pane kardinále, orodujte za nás!
21. duben, 10 hodin dopoledne a od 

Strahovského kláštera vychází průvod. 
Stojím s rodinou na chodníku a hltám 
očima nádhernou podívanou. Biskupové 
a další duchovní, maltézští rytíři, orlové, 
sokolové, rodina kardinála Berana 
a mnoho dalších lidí, kteří přijeli z růz-
ných koutů naší země. Vidíme v průvodu 
nám dobře známé tváře spojené i s na-
ším regionem, např. P. Oldřicha 
Prachaře, arciopata Prokopa Siostrzonka 
nebo našeho ostravsko-opavského bis-
kupa Františka.

Rakev je vezena pohřebním vozem 
taženým šesti starokladrubskými vra-
níky, kteří se ve slunci nádherně lesknou 
a před rakví je nesena svatovojtěšská 
berla. Za rakví kráčí pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka a nese lebku 
sv. Vojtěcha

Nemohla jsem se dočkat, až se 
přidáme na konec průvodu. Z repro-
duktorů zněla litanie a celý dav prosil 

světce a světice Boží o jejich přímluvu. 
Byl to zvláštní pocit. Byla jsem šťastná, 
že mohu být zrovna tady a teď, protože 
jsem si uvědomovala výjimečnost tohoto 
okamžiku a na druhou stranu se mi draly 
do očí slzy, že pan kardinál se vrací do 
naší země v takové době. V době, kdy 
jsou ohroženy všechny hodnoty, na 
kterých mu tak záleželo. V době, kdy se 
derou k moci komunisté a extrémisté 
a mnozí křesťané je v tom ještě 
podporují. V době, kdy morálka, čest, 
pravdomluvnost a slušnost jsou hodnoty 
cizí jak panu prezidentovi, tak před-
sedovi vlády a dalším politikům. Střídal 
se ve mně pocit hrdosti, když jsem viděla 
kolem sebe tolik krásných lidí a pocit 
zahanbení nad tím, kam jsme to nechali 
dojít.  

Uvědomila jsem si, že jako křesťané 
nesmíme mlčet, když vidíme zlo a že náš 
hlas musí být slyšet. Že jsme také 
odpovědni za naši zem, za naše děti 

a naši budoucnost. Rozhodné slovo pana 
kardinála Duky při bohoslužbě, bylo 
toho nejlepším důkazem. 

Modleme se na náš národ, za církev, 
ale také za politiky a hlavně za nás 
občany této země. Abychom uměli dobře 
rozlišovat populismus od reálných slibů 
a rozlišovat politiky, kterým jde jenom o 
vlastní prospěch od politiků, kteří se 
snaží pracovat ku prospěchu všech. Aby 
byly pro nás rozhodující morální 
hodnoty těchto lidí a abychom nikdy 
nezapomínali na utrpení lidí pronásle-
dovanými komunistickým režimem. 
Abychom byli vždy v první řadě 
křesťané, nebyli lhostejní k utrpení 
druhých a nenechali se ovládat strachem 
a nenávistí. 

Pane kardinále Berane, orodujte za 
nás a za naši zem!

Hana Worková

Josef Jaroslav Beran 
Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni 

v rodině učitele Josefa Berana a jeho 
ženy Marie.

Vystudoval plzeňské gymnázium, poté 
se stal alumnem České koleje v Římě 
(Bohemicum, dnešní Nepomucenum, 
1907–1912). Po vysvěcení na kněze 
v roce 1911 pokračoval ve studiu teologie 
(doktorát 1912). V letech 1912–1917 
působil jako kaplan (Chyše, Prosek 
u Prahy, Praha), dále působil nejprve 
jako učitel a posléze ředitel na ženském 
učitelském ústavu sv. Anny (1917–1928). 
Od roku 1928 vyučoval jako docent 
pastorální teologii na Teologické fakultě 
UK, v roce 1932 se stal profesorem 
teologie. V této době byl též rektorem 
pražského arcibiskupského kněžského 
semináře (od roku 1932).

V roce 1942 byl po atentátu na 
Heydricha zatčen a vězněn v kon-
centračních táborech Terezín a Dachau. 
Zde byl vězněn mimo jiné společně 
s P. Richardem Henkesem, který je 
kandidátem na blahořečení.

Dne 4. listopadu 1946 jej papež 
Pius XII. jmenoval arcibiskupem 
pražským (vysvěcen 8. prosince téhož 
roku). Po komunistickém převratu 
v roce 1948 odmítl podřídit církev ko-
munistické moci, vystoupil proti komu-
nisty zřízené podvratné „Katolické akci“ 
a exkomunikoval a suspendoval kněze 
Josefa Plojhara (a s ním i několik dal-
ších), který přes jeho přísný zákaz přijal 
místo v komunistické vládě. Přes enorm-
ní nátlak státu exkomunikaci nikdy 
neodvolal. V roce 1951 ji z Plojhara na 

nátlak komunistické vlády sňal pražský 
kapitulní vikář, na což ovšem neměl 
patřičnou pravomoc (navíc Plojhar mezi 
tím pilně sbíral další exkomunikace). 
Plojhar Beranovi zákrok proti své osobě 
nikdy nezapomněl a systematicky vy-
užíval svého vlivu na komunistickou 
proticírkevní politiku k prosazení maxi-
málních restrikcí vůči arcibiskupovi. 
Například když vláda v roce 1956 jednala 
o Beranově propuštění z internace, 
Plojhar byl striktně proti.

V letech 1949–1963 byl protiprávně 
internován StB na různých místech 
Československa, nejprve v Arcibis-

kupském paláci v Praze (1949–1951) 
a posléze jinde (Roželov, Růžodol, 
Paběnice, Mukařov, Radvanov). Během 
internace byl neustále sledován a StB se 
na něj pokoušela sehnat či vyrobit 
kompromitující materiály. Mimo jiné 
jednu dobu tajně přimíchávala do ná-
pojů a jídla pro arcibiskupa a řeholnici, 
která se o něj starala, afrodiziaka 
v naději, že bude mít příležitost natočit 
nějaké kompromitující scény. Ovšem 
akce skončila debaklem, neboť nejenže 
nedosáhla úspěchu, ale arcibiskup na-
konec příslušníka StB, který ho tajně 
natáčel, přistihl. 
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V roce 1963 byl propuštěn z internace, 
bylo mu však zakázáno zdržovat se 
v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. 
25. února 1965 jej papež Pavel VI. 
jmenoval kardinálem titulu Santa Croce 
in via Flaminia. Stát povolil arcibiskupu 
Beranovi odjet ze země do Říma na 
slavnostní předání kardinálského klo-
bouku s úmyslem, že už mu nedovolí 
vrátit se do země. Komunističtí před-
stavitelé státu však arcibiskupa buďto 
uvedli v omyl nebo nemluvili dost jasně. 
Beran byl přesvědčen, že se bude moci 
vrátit. Že tomu tak není se dověděl až po 
jednání s nimi od Agostina Casaroliho. 
Ten mu sdělil, že Svatý otec ponechává 
rozhodnutí na něm. Dodal také, že 
pokud odjede, bude snad možné na-
hradit kolaborujícího pražského kapi-
tulního vikáře za biskupa věrného Římu. 
Poté se Beran rozhodl, pro dobro své 
diecéze, do Říma odjet. 

Ve Vatikánu se kardinál Beran zapojil 
do práce Druhého vatikánského koncilu. 
20. září 1965 na něm vystoupil s pro-
jevem O svobodě svědomí, v němž od-
mítl hmotný nebo duševní nátlak, nutící 
jednat člověka proti jeho svědomí 
a žádal jasné a bezvýhradné vyhlášení 
zásady náboženské svobody. Tento poža-
davek odůvodnil historickou zkušeností 
(z období komunistického útlaku a udá-
lostmi v 15. a 17. století), kdy podle jeho 
názoru útisk svobody svědomí vedl 
k pokrytectví, lži a jiným mravním ne-
řestem, vážně ohrožujícím víru. Před-
pokládal, že takové vyhlášení zahanbí ty, 
kdo utlačují Církev a povede k jejich 
obrácení. 

V Římě kardinál Beran založil České 
náboženské středisko Velehrad. Jeho se-
kretářem byl po celou dobu jeho půso-
bení v Římě pozdější pomocný biskup 
pražský Jaroslav Škarvada.

"Buď vítán, (…), Ty, který jsi 
v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi 
mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství 
opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy 
jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který 
z našich patronů mohl nejsilněji po-
moci v onu rozhodnou hodinu, neboť 
postava sv. knížete Václava byla 
pošpiněna nacistickým zneužitím." 

"Je jistě náhodnou souhrou okol-
ností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme 
kardinála Berana, je prezident repub-
liky hostem na sjezdu komunistické 
strany, která se přes volební porážku 
dožaduje stále většího podílu na moci. 
Je to velmi zřetelné znamení hodiny, 
v níž se náš národ nachází. A o to větší 
zodpovědnost připadá hlavě státu, 
aby zaznělo rozhodné slovo." 

Z kázání kardinála Duky při sobotní 
bohoslužbě, která byla sloužena ke cti 
sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta 
u příležitosti repatriace kardinála 
Josefa Berana. 

Po sebevraždě Jana Palacha přednesl 
ve vatikánském rádiu projev, ve kterém 
neschválil Palachův čin, ale vyzdvihl je-
ho ideály. Za tento projev byl kritizován 
prosovětským listem Zprávy. 

Kardinál Beran zemřel 17. května 1969 
na rakovinu plic v Papežské koleji Ne-
pomucenum v Římě, kde bydlel.

Když kardinál Beran zemřel, komu-
nistická vláda nepovolila převoz těla do 
vlasti. Papež Pavel VI. rozhodl, že 
kardinál Beran bude pohřben po boku 
papežů v kryptách chrámu sv. Petra ve 
Vatikánu. Stal se tak prvním a zatím 
jediným Čechem, kterému se té pocty 
dostalo. Jeho hrob se nacházel poblíž 
hrobu svatého Petra, mezi hroby Pia XI. 
a Pia XII. Pavel VI. také oproti zvyk-
lostem osobně vedl pohřební obřady. 
Papež František v lednu 2018 povolil 
převoz ostatků kardinála Berana do 
Česka. Dne 19. dubna došlo k vyzvednutí 

klerikových ostatků ze sarkofágu ve 
svatopetrské bazilice a následujícího dne 
byly transportovány vládním speciálem 
do České republiky na vojenské letiště 
Praha-Kbely. Následně se uskutečnily 
převoz koňským spřežením a další 
ceremonie. Mezi 20. a 23. dubnem byly 
ostatky veřejně vystaveny: v pátek 20. 
před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie 
v areálu kláštera premonstrátů na 
Strahově, v sobotu 21. mezi prvním 
a druhým nádvořím Arcibiskupského 
paláce a poté před oltářem svatovítského 
dómu, a to do pondělí 23. dubna. 
Navečer toho dne byly uloženy do 
sarkofágu v kapli sv. Anežky České 
v hlavní lodi katedrály sv. Víta.
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PROŽÍVÁME MŠI SVATOU
 Mše svatá je velkým pokladem pro každého člověka, 

který se jí účastní. Proto je třeba účastnit se jí vědomě 
a aktivně. V rámečcích jsou některé důležité momenty mše 

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

svaté. Seřaď je tak, jak jdou ve mši svaté za sebou. Když se ti 
to podaří, vytvoří písmena v kroužcích tajenku (dokončení 
citátu).

NEPŘÍJÍMAT EUCHARISTII JE STEJNÉ JAKO…

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _
                                             Sv. Jan Maria Vianney                 
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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

Již delší dobu se zamýšlím nad tím, 
o čem se chci podělit. Přiznávám, mé 
nitro je občas vrtkavé, a tak to úmyslně 
odkládám a prokládám jinými zaujetími 
a říkám si: „Co blbneš, vždyť o tom nic 
nevíš!“ A přitom se mi to nedaří zapudit, 
potlačit, zapomenout! Opět vše vyplouvá 
na povrch, jak olej nad hladinu vody ve 
vší lehkosti, a tak kapituluji, svůj „boj“ 
prohrávám, a jdu psát.

Jsme v době náročné a těžké, tlaky ze 
všech stran. A přitom si uvědomuji, že je 
to doba plná požehnání a božích milostí. 
Přemýšlím nad tím a uvědomuji si také, 
že žijeme v době opravdu božích mužů – 
papežů. Ale ať jdu po pořádku tak, jak to 
má být.

Zamýšlím se nad Ježíšem. Myšlenky 
mě vedou až do jeho dětství. Uvědomuji 
si, že jeho život byl rozdělen do tří etap. 
(Čtvrtá byla zmrtvýchvstání – ale to je již 
jeho život nadpozemský). Už tím, že se 
narodil v ledové stáji, začaly těžkosti 
jeho žití. Bylo mu ukládáno o život. 
Vynikal moudrostí, byl v chrámě obdi-
vován. Už jako dítě byl poslušný svému 
nebeskému Otci.

V další etapě jako dospělý muž, učil 
o Božím království. Nabádal ke změně 
života k lepšímu. Mnohým se zamlou-
vala jeho slova, mnohým však začala 
vadit. Mnozí se od něho odvrátili, mnozí 
ho opustili. Nemohli unést jeho důsled-
nost, vytýkali jeho tvrdost, kterou se 
dotýkal jejich svědomí. Uvažovali a usi-
lovali o to, že se ho zbaví. A je tady den, 
kdy Pán Ježíš ustanovil Nejsvětější 
Eucharistii. A pak … šel vstříc těžkým 
hodinám: Jen pár věrných s ním zůstalo. 
Byl zapřen. Nepostavili se na jeho 
obranu. Byli rozpolcení, měli v hlavě 
zmatek. Vířily se v ní – prožité chvíle 
s Pánem, ale také spousta otazníků, 
úzkostí a strachu.

Můj obdiv a časté zamyšlení kromě 
Matky Boží Panny Marie patří Veronice. 
Křehká žena – drsní vojáci. Ptám se 
sama sebe, jaká síla ji hnala, aby se 
prodrala mezi nimi a zastavila tuhle 
tlupu, aby i on Ježíš se na chvíli zastavil 
a mohl si „vydechnout“? Jako by mi 
Ježíš říkal svým milostiplným pohle-
dem: „Láska je tím hnacím motorem, 
která může zastavit všechno zlo. A já 
muž bolesti odměnil jsem se pečetí své 
zbolené duše, v pečeti své tváře.“

Jenom ti, co ho oddaně milovali, 
zůstali s ním v jeho smrti na kříži až do 
konce. To byla třetí etapa. A tenhle život 
tří etap Ježíše na zemi se mi promítá do 
života našich posledních tří otců.

sv. Jan Pavel II. – Sluníčko, které bylo 
tak potřebné. Rozpouštělo ledy v církvi 

Všechno pomine – jen láska zůstane
i ve světě. Vnáší teplo lásky i pokoje do 
temnot našich dnů. Usmiřuje, povzbu-
zuje, i když víme všichni, že to neměl 
lehké. Ježíš v něm žil své dětství. I Janu 
Pavlu II – tak jak dítěti Ježíši – šlo 
o život. A přece Bůh Otec nad ním bděl.

Papež Benedikt – a tenhle velký uče-
nec, jako dobrý hospodář, po tání ledů 
působením sv. Jana Pavla II., viděl 
spoustu ladem ležící boží půdy v Církvi 
a viděl místo Církve ve světě. Plánoval, 
jak ji co nejlépe obhospodařovat 
a zúrodňovat na slávu Boží. A tím dal do 
pořádku mnoho záležitostí. Vyučoval 
a ukazoval na Otce – původce všeho 
dobra. Mnohým se znelíbil, mnoho jich 
reptalo. Mnoho jich opustilo a stavělo se 
proti. Tak jak v některých momentech 
Pán Ježíš i papež Benedikt stáhl se do 
ústraní. Ve svém poslání na Petrově 
stolci prožíval druhou etapu života Pána 
Ježíše. 

Papež František pokračuje v cestě 
svých dvou velkých předchůdců v díle 
Božím. Rozdává lásku, potěšuje, pov-
zbuzuje, utvrzuje, napomíná… Hledá 
ubohé zatoulané ovečky, bezbranné 
i hříšníky. Vlévá novou naději do života, 
kterou je náš Pán – Ježíš Kristus. I on, 
papež František chodí jak Boží Syn do 
slumů bídy a hříchu. Nabízí nový život 
v pravdě Ježíšově. Bourá ideje, kterými 
není Kristus. Začíná překážet mnohým. 
Pobuřuje svou skromností. Chce pořá-
dek! A je tím pro mnohé trnem v oku. 
Jistým krokem, ale s bolavým srdcem 
kráčí cestou Kalvárie. Čím je cesta 
strmější, tím víc je osamělejší. Je milo-
ván. Ale je i napadán, odsuzován, opli-
ván, nepochopen…

Buďme s ním, jako Panna Maria stála 
u Ježíše. Buďme mu oporou. Berličkou, 
o kterou se může s jistotou opřít… Buď-
me mu Šimonem, Veronikou, Janem, 
Magdalénou i všemi těmi, kteří zůstali 
věrni našemu Pánu Ježíši Kristu – tam 
pod křížem – až do konce. A pak… přijde 
Zmrtvýchvstání… 

Bože, prosíme Tě, obdař nás milostí – 
v návratu do Tvé náruče – aby mohl být 
pro každého člověka na světě – i šťastný 
život věčný. Amen.

Uvědomuji si, že je mou povinností 
připomenout, že těch moudrých a vel-
kých papežů před sv. Janem Pavlem II. 
bylo mnoho. Každý z nich vynikal svou 
identitou, svatostí v Boží vůli. Jak 
pestrý, nádherný a nevyčerpatelný je 
svět Božích milostí, darů.

A PROTO TOBĚ, PANE, V TROJICI 
SVATÝ, PATŘÍ VŠECHNA ČEST 
A CHVÁLA NA VĚKY VĚKŮ. AMEN.

farnice A. C.

Drazí rodiče, holky a kluci,

opět bychom Vás chtěli pozvat na letní 
tábor pro děti od 3. do 8. třídy, který se 
bude konat od 16.7. do 22.7.2018 
v Hájence v Nýdku Hluchové. Tábor se 
bude nést v duchu tajných misí a agen-
tů. Nenechte si ujít nezapomenutelné 
zážitky, spoustu dobrodružství, nabitý 
program a čas strávený s Bohem! Při-
hlásit se můžete u Renaty Bongilajové 
na telefonním čísle 792 368 948 nebo 
na e-mail: bongilajrenata@gmail.com 
a to co nejrychleji! Protože kapacita je 
omezena. Cena táboru je 2000 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 spolek Sanctus 
Albertus.

LETNÍ TÁBOR

Zveme tímto všechny děti, mládež 
a jejich rodiče na tradiční pouť na 
Prašivou, která se bude konat v pondělí 
dne 2. července 2018. Na akci je v naší 
farnosti objednán autobus, jeho odjezd 
je plánován na 8.30 ze zastávky pod 
kostelem, u polské základní školy. 
Přihlásit se můžete na telefonním čísle 
605 325 749. V případě malého zájmu, 
bude nutno zrušit objednávku autobu-
su, ale snad se najde dost dětí a i jejich 
rodičů, kteří se zúčastní této akce. Akci 
připravuje katolický spolek Křesťanské 
vzdělávací centrum Ostrava z.s., jež úzce 
navazuje na činnost Katechetického 
a pedagogického centra Biskupství 
ostravsko-opavského. Organizátoři vás 
tedy v pondělí 2. července 2018 zvou 
právě na Prašivou, kde proběhne 
setkání dětí a mládeže s názvem 
TVOŘÍME MOSTY! Dětem bude 
přiblíženo téma dialogu, odpuštění 
a smíření. Toto téma bylo vybráno u pří-
ležitosti výročí 100 let od vzniku 
Československa. Most, hlavní myšlen-
kový symbol projektu, je znamením 
vztahů – vztahů v rodinách, ve škole, ve 
společnosti a v naší zemi.

Sylva Krenželoková 

Pozvánka na
Prašivou 2018 

Charita Třinec vyhlašuje jarní sběr kol 
pro Afriku. Kola můžete darovat od 14.5. 
do 25.5.2018 v Charitě Třinec na adrese 
Lidická 2072, Třinec.

Kola pro Afriku
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.6.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 22.5.2018.

6. neděle velikonoční (6.5.)

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

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

ref. Wobec narodów objawił zbawienie.

7. neděle velikonoční (13.5.)

1. čtení: Sk 1,15-17.20-26; 2. čtení: 
1 Jan 4,11-16; Evangelium: Jan 
17,11b-19

Žalm: odp. Hospodin si zřídil na nebi 
trůn. 

ref. Pan Bóg utwierdził swój tron na 
niebiosach.

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
(20.5.)

1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Gal 5,16-
25; Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15

Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospo-
dine, a obnovíš tvář země.

ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (27.5)

1. čtení: Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení: Řím 
8,14-17; Evangelium: Mt 28,16-20

Žalm: odp. Blaze lidu, který si Hospodin 
vyvolil za svůj majetek.

ref. Szczęśliwy naród wybrany przez 
Pana.

Slavnost Těla a Krve Páně (31.5.)

1. čtení: Ex 24,3-8; 2. čtení: Žid 9,11-15; 
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26

Žalm: odp. Vezmu kalich spásy a budu 
vzývat jméno Hospodinovo.

ref. Kielich zbawienia wzniosę w imię 
Pana.

9. neděle v mezidobí (3.6.)

1. čtení: Dt 5,12-15; 2. čtení: 2 Kor 
4,6-11; Evangelium: Mk 2,23-3,6

Žalm: odp. Plesejte Bohu, který nám 
pomáhá.

ref. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

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

§Čtvrtek 10.5.2018 – Slavnost Nanebe-
vstoupení Páně.

§Pátek 11.5.2018 – začíná devítidenní 
příprava na Slavnost Seslání Ducha 
Svatého.

§Neděle 13.5.2018 – 7. neděle veliko-
noční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 14.5.2018 – svátek sv. Matěje, 
apoštola.

§Středa 16.5.2018 – svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech.

§Neděle 20.5.2018 – Slavnost Seslání 
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky; konec doby 
velikonoční.

§Čtvrtek 24.5.2018 – svátek Ježíše 
Krista, nevyššího a věčného kněze.

§Neděle 27.5.2018 – Slavnost Nej-
světější Trojice; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 31.5.2018 – Slavnost Těla 
a Krve Páně.

§Pátek 1.6.2018 – první pátek v měsíci.

§Neděle 3.6.2018 – 9. neděle v mezi-
dobí;  6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

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

§V měsíci květnu slavíme Májovou 
pobožnost po večerní mši svaté, 
v neděli 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 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
do 19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

Nedělní a sváteční
liturgie v květnu

Pořad bohoslužeb v květnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
květen 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 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 nepa-
trnou oběť zvláště na úmysly Svatého 
otce a našich biskupů.

Všeobecný úmysl 

Za poslání laiků

– aby laici mohli své jedinečné 
poslání naplňovat skrze tvořivou 
odpověď vůči výzvám, kterým svět 
dnes čelí.

Národní úmysl 

– za milost zakusit láskyplný 
pohled, kterým nás Bůh trvale pro-
vází a proměňuje (srv. Žl 139/138/). 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj za nás!

most

§Každý pátek po ranní mši svaté a po 
večerní mši svaté vyjma prvního pátku 
a pátků v postní době je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlit-
bou 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 


