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Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Jan 2,11 

Svatba v Káně
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Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek 

po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta 
wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan 
Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca 
Jezusa, znany już od średniowiecza, 
rozpowszechnił się w Kościele i został 
oficjalnie uznany pod wpływem obja-
wień, jakie miała XVII-wieczna mistycz-
ka św. Małgorzata Maria Alacoque. 
Wymowa uroczystości odwołuje się do 
powszechnie czytelnej symboliki serca, 
wyrażającej miłość. Wszystkie teksty 
liturgiczne tej uroczystości zwracają 
uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, 
której najpełniejszym symbolem jest 
Serce Jezusa. 

Już starożytni pisarze chrześcijańscy 
podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa 
narodził się Kościół i sakramenty, 
zwłaszcza Eucharystia — sakrament 
miłości. Zaczątki kultu Serca Jezuso-
wego widoczne są już w wiekach 

średnich, kiedy to niezależnie w różnych 
miejscach pojawia się nabożeństwo do 
Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult 
Najświętszego Serca rozszerza się na 
cały Kościół. Przyczyniło się do tego 
szczególnie dwoje świętych: Małgorzata 
Maria Alacoque oraz jej spowiednik Jan 
Eudes. Główna zasługa w rozpowszech-
nianiu się kultu Najświętszego Serca 
przypadła św. Małgorzacie Marii Ala-
coque (1647—1690) z klasztoru wizytek 
w Paray-le-Monial. 

Po dokładnych badaniach Stolica 
Apostolska uznaje wiarygodność obja-
wień św. Małgorzaty Marii i zezwala na 
obchodzenie tego święta. Pierwszy 
zatwierdził je papież Klemens XIII 
w 1765 roku. Na dzień uroczystości 
wyznaczono — zgodnie z żądaniem, 
które Jezus przedstawił św. Małgorzacie 
Marii — piątek po oktawie Bożego Ciała. 
Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na 

cały Kościół. On również 31 grudnia 
1899 r. oddał Sercu Jezusowemu 
w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. 
Pius XII opublikował w 1956 r. specjalną 
encyklikę „Haurietis aquas”, poświęconą 
czci Jezusowego Serca. 

Najpopularniejsze formy kultu Serca 
Jezusa, oprócz samej uroczystości, to: 
odprawiane przez cały czerwiec nabo-
żeństwo do Serca Jezusa, Litania do 
Serca Jezusowego, a także akt zawie-
rzenia Sercu Jezusa. Również liczne 
zakony i bractwa poświęcone są Sercu 
Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia 
to: sercanie, sercanki, Bracia Serca 
Jezusowego, siostry Sacré Coeur oraz 
Urszulanki Serca Jezusa Konającego. 
Wśród bractw najliczniejsze jest Bractwo 
Straży Honorowej Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, powstałe dzięki inicjatywie 
zgromadzenia sióstr wizytek, do którego 
należała św. Małgorzata Maria Alacoque.

Hle, suchopár sedí na trůnu

a z rouhání má korunu.

Jeho říše nesvětí neděli,

a ti co se poddat nechtěli,

pomřeli žízní a žalem za Kristem Pánem.

Sucho a prach zasévá strach,

jenž vzejde v strašný trest,

za kapku vody „práci čest“.

Otročíme tomu vládci již delší čas,

však teď oděl se do svých staronových krás.

A my děti blahobytu, ze zařízených bytů

utíkáme k vodě, lehnout si na deku,

ukázat zadek v tom nejmenším převleku.

Však voda jaksi není, i hlupák si ji cení

už jako poklad svůj.

Tvorové úpí pod hříchy Babylónu,

ale jejich modlitby nezní jako naděje setba,

ježíšimaria... zní jako kletba!

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

Suchopár

O následování Krista a o pohrdání všemi nicotnostmi světa
Kdo mě následuje, nebude chodit ve 

tmě (J 8,12), praví Pán. Těmito slovy nás 
Kristus vybízí k následování svého života 
a mravů, chceme-li být opravdu osvíceni 
a zproštěni slepoty srdce. Buď tedy 
naším nejvyšším úsilím rozjímat o životě 
Ježíše Krista.

Kristova nauka vyniká nad všechny 
nauky svatých a kdo má Kristova ducha, 
najde v ní skrytou manu. Ale stává se, že 
mnozí lidé, ačkoliv často slyší evan-
gelium, jsou jím přesto pramálo uchva-
cováni, neboť nemají Kristova ducha. 
Kdo však chce plně a správně rozumět 
Kristovým slovům, musí se snažit utvá-
řet celý svůj život podle něho.

Co ti prospěje učeně rozmlouvat 
o Trojici, chybí-li ti pokora, takže Trojice 
nemá v tobě zalíbení? Věru, vznešená 
slova nečiní člověka svatým a spra-

vedlivým, ale ctnostný život ho činí 
milým Bohu. Přeji si raději mít pokoru, 
než znát její definici. Kdybys znal 
zpaměti celou bibli i výroky všech 
učenců, co by ti to všechno prospělo bez 
Boží lásky a milosti? Pomíjivost, samá 
pomíjivost (Kaz 1,2) mimo lásku k Bohu 
a službu jemu jedinému. Svrchovaná 
moudrost pak je v tom, odpoutat se od 
světa a směřovat k nebeskému krá-
lovství.

Nicotné je tedy hledat pomíjivé bo-
hatství a v ně skládat svou naději. 
Nicotné též je bažit po hodnostech a do-
máhat se vysokého postavení. Nicotné je 
hovět tělesným žádostem a toužit po 
něčem, zač potom nutně doléhají těžké 
tresty. Nicotné je přát si dlouhý život 
a málo se starat o život dobrý. Nicotné je 
dbát jen o život přítomný a nepomýšlet 
na budoucí. Nicotné je milovat, co tak 

rychle pomíjí, a nespěchat tam, kde trvá 
věčná radost.

Často si připomínej přísloví, že oko se 
nenasytí hleděním ani ucho slyšením 
(Kaz 1,8). Snaž se tedy odpoutat své 
srdce od viditelných věcí a přenes svou 
lásku na neviditelné. Protože ti, kteří 
následují jen své smysly, si poskvrňují 
svědomí a ztrácejí Boží milost.

Tomáš Kempenský,
O následování Krista

Ekonomické okénko: oprava
opláštění hlavní věže farního kostela
Jak si mnozí pamatujete, během ledna 

letošního roku byly několikrát velmi 
silné větry a během jednoho z nich vítr 
poškodil vnější opláštění hlavní věže 
našeho farního kostela. Jelikož reálně 
hrozilo, že při dalším silném větru od 
dřevěného podkladu odtržené plechy 
spadnou dolů a stane se neštěstí, 
urychleně jsme přistoupili k opravě. 
Kromě toho celá událost byla jako 
škodní událost nahlášena příslušné 
pojišťovně našeho biskupství a finan-
cování opravy tak plyne z pojistky. Nyní 

pár slov k samotné opravě a následným 
zjištěním. Opravu v takové výšce jsou 
schopny realizovat jen velmi speciali-
zované firmy. Takovou je i známá 
ostravská společnost POLANSKÝ s.r.o.  
Firma POLANSKÝ s.r.o. při vhodných 
klimatických podmínkách za použití 
výškového jeřábu přišroubovala od-
trhnuté části střechy ke stávajícímu 
bednění. Takže nyní je už na věži opět 
všechno v pořádku, tak jak má být. 

Marian Kozok 
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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! 

V březnovém čísle MOSTu jsme zveřejnili 
první část ze série článků týkajících se svátostí. 
Autorem je Mag. Theol. Tomáš Kiml. V tomto 
čísle navazujeme na březnový text a nyní se 
zaměříme na jednotlivé svátosti zvlášť, přičemž 
první je křest. 

Křesťanský křest je připraven křtem sv. Jana. 
Ten neměl moc odpouštět hříchy, měl však 
pohnout lidi k lítosti a pokání a tím otevřít jejich 
srdce pro přijetí Spasitele. Sám Kristus se nechal 
Janem pokřtít, ale ne proto, že by musel litovat 
hříchů. Podle církevních Otců vstoupil Ježíš do 
proudu Jordánu, aby posvětil vody a dal jim sílu 
obmýt člověka od veškeré špíny hříchu. Zároveň 
mělo být vyjeveno Ježíšovo božství, když se 
otevřelo nebe, sestoupil Duch Svatý v podobě 
holubice a zazněl hlas: „Toto je můj milovaný 
syn, toho poslouchejte“. (srov. Mt 3,17)

V prvních dobách církve byli křtěni převážně 
dospělí lidé. Na křest se připravovali delší dobu, 
během které se jim říkalo katechumeni (tak je 
tomu i dnes při přípravě dospělých na křest). 
Křtěni byli pak hromadně buď před svátkem 
Zjevení Páně, nebo na Bílou sobotu či v sobotu 
před slavností Seslání Ducha Svatého (na tyto 
dvě soboty pak zůstal zvyk světit svěcenou vodu, 
což se dodnes dochovalo jen na Bílou sobotu). 
Křesťané prvních století měli také mnohem více 
jasno o tom, jakou proměnu křest v životě 
člověka působí, což bylo jistě dáno tím, že 
zažívali mnoho křtů dospělých a často byli 
svědky toho, jak se z pohana stal křesťan, 
z hříšníka spravedlivý. 

Křest je svátost, kterou se nepokřtěný člověk 
stává dítětem Božím a členem katolické církve. 
Že Pán Ježíš ustanovil křest, víme z těchto jeho 
slov: „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (Mt 28,19). 
Aby byl křest platný, musí ten, kdo křtí, mít úmysl 
křtít a při lití vody na hlavu křtěnce říkat „Já Tě 
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. Je 
to svátost nejpotřebnější, protože bez křtu nelze 
přijímat ostatní svátosti. Je-li křtěn dospělý 
člověk nebo starší dítě, slibuje při křtu, že se 
zříká ďábla a všeho co působí, že zůstane věrný 
katolické víře a že podle této víry bude žít až do 
smrti. Za nemluvňata toto slibují kmotři. 

Kmotr při křtu na sebe bere úkol pečovat spolu 
s rodiči (jde-li o křest dítěte), o křesťanskou 
katolickou výchovu a duchovní život, zvláště 
kdyby dítě osiřelo nebo kdyby rodiče tuto svou 
povinnost zanedbávali. Za svého kmotřence se 
modlí. Kmotrem může být jen katolický křesťan 
dospělejšího věku. Dříve byla úloha kmotra 
během křestní liturgie mnohem důležitější než 
úloha rodičů. Byl to kmotr, který nesl dítě ke křtu. 
Existovalo nepsané pravidlo, že ke vzniku 
kmotrovství se musí kmotr křtěného dotýkat, 
tedy bude jej (nemluvně) držet nebo na něj 
alespoň položit ruku. V opačném případě by byl 
kmotr jen „svědkem křtu“.  Toto chápání se ale 
dnes již skoro nevyskytuje. Podobně je to s chá-
páním příbuzenského vztahu. V Tomáškově ka-
techismu ještě čteme, že kmotři jsou jakoby 

O svátostech 
duchovními rodiči, a proto nemohou se svým 
kmotřencem vstoupit do manželství. Toto usta-
novení najdeme i ve sbírce kanonického práva 
z roku 1917, ovšem v novém Kodexu kano-
nického práva z roku 1983 již zakotveno není, 
a tak se takovéto vyloučení z uzavření sňatku 
považuje za zrušené. Nicméně stále platí, že 
kmotrem se nemůže stát rodič dítěte. 

Pojďme se nyní podívat, co křest působí. 
Křtem se smazává – odpouští – dědičný hřích, 
který lpí na každém člověku od dob pádu prvních 
lidí, Adama a Evy (dědičného hříchu byla pro 
zásluhy jejího Syna ušetřena jako jediný člověk 
Panna Maria). Je-li křtěn dospělý člověk, od-
pouštějí se mu i všechny hříchy osobní a všech-
ny tresty za tyto hříchy, ale musí vzbudit alespoň 
dokonalou lítost nad svými hříchy. Proto má být 
předtím náležitě poučen o svaté víře. Po křtu 
může bez svaté zpovědi přistoupit ke svatému 
přijímání. Člověk získává od Boha milost po-
svěcující a s ní tři božské ctnosti (víru, naději 
a lásku), sedm darů Ducha svatého a mravní 
ctnosti. Tak se křtem člověk narodil pro nebe. 
„Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha 
Svatého, nemůže vejít do království Božího.“ 
(Jan 3,5) Křtem se člověk mění v Krista, jak říká 
sv. Pavel, stává se novým stvořením (srov. 2 Kor 
5,17). Člověk je při křtu přímo s Kristem 
ukřižován a pohřben, tedy je mu přičtena smrt 
Kristova tak, jako kdyby ji sám trpěl. Proto se má 
pokřtěný pokládat za toho, kdo zemřel hříchu. 
Vynoření z vody pak symbolizuje zmrtvýchvstání 
s Kristem, neboť pokřtěný má nyní žít novým 
životem milosti.

Křest dítěte se doporučuje co nejdříve po 
narození, nejlépe do týdne. Dnes se často na 
toto doporučení nehledí a bývá zvykem křtít 
nejdříve po šestinedělí rodičky, resp. až bude 
možné, aby se sešlo široké příbuzenstvo. Rodiče 
by si ovšem měli být vědomi, že zemře-li 
nepokřtěné dítě, přetrvává v něm dědičný hřích, 
a tudíž není v milosti posvěcující. Duše takových 
dětí se nemohou dostat do nebe, byť se 
nedopustily osobního hříchu (ani lehkého ani 
těžkého). Nicméně, jak učí církevní Otcové, 
jejich duše však nemůže ani do pekla a ani do 
očistce. Zůstává proto v tzv. předpeklí – někde 
se mluví o limbu – které je určeno pro duše 
nepokřtěných dětí, jež zemřely před užíváním 
rozumu. Jsou tam sice bez utrpení, ve stavu 
přirozené blaženosti, ale nemohou patřit na 
Boha ve věčné radosti. Proto hrozí-li, že dítě 
zemře krátce po porodu, je možné je pokřtít 
hned. Tento křest se nazývá křest z nouze 
a bude o něm ještě řeč v souvislosti s udě-
lovatelem křtu. Často se setkáváme i s názorem, 
že křest dítěte je nesmyslný, protože nemá 
žádné uvědomění, a tudíž nemůže ve víře spo-
lupracovat, nebo že nelze za dítě rozhodovat 
a mělo by se počkat, až bude dospělé, aby se 
mohlo samo pro křest rozhodnout. Nelze mu 
uložit povinnosti nějakého náboženství, aniž by 
bylo dotázáno. Na tyto námitky je jen jediná 
odpověď: Tak jako si dítě samo nepřivodilo 

dědičný hřích, tak také bez jeho vlastního 
přičinění může být od něj osvobozeno. Kromě 
toho včlenění se v Krista nepředstavuje žádné 
břemeno, ale je nejvyšším dobrodiním a milostí, 
jakých se může člověku dostat. 

Jak jsme si již řekli v úvodu, křest lze přijmout 
v životě člověka pouze jednou. Vtiskuje totiž do 
duše nesmazatelné znamení katolického křes-
ťana. Existují ovšem případy, kdy o křest žádají 
lidé, u nichž není z různých důvodů zřejmé, zda 
křest přijali či ne (např. chybí-li dokumenty, 
matriky apod.), nebo při pochybnosti, zda je 
jejich křest platný (např. jiná křesťanská vy-
znání). V tom případě se křtí podmínečně (sub 
conditionem) a ten, kdo křtí, říká: „Nejsi-li dosud 
pokřtěn, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého.“

Další důležitou otázkou je: Kdo smí vlastně 
křtít? V Tomáškově katechismu se dočteme, že 
řádným udělovatelem křtu se všemi obřady je 
kněz – duchovní správce (farář, administrátor 
farnosti), nebo jiný kněz v jeho zastoupení. 
V Kodexu kanonického práva z roku 1983 stojí, 
že řádným udělovatelem křtu je biskup, kněz 
a jáhen, ale pouze na jim přiděleném území, 
nebo není-li tento dostupný, i katecheta nebo 
jiný, k tomu úkolu místním ordinářem pověřený 
člověk. Nikomu není dovoleno křtít na cizím 
území bez svolení příslušného duchovního 
správce, vyjma případu křtu z nouze. Křest 
z nouze pak může udělit i ten, kdo knězem není, 
ovšem to je dovoleno pouze v případě, hrozí-li 
nepokřtěnému bezprostřední smrt a není k dis-
pozici kněz. V takovém případě smí křtít každý, 
dokonce i nepokřtěný člověk, ovšem za pod-
mínky, že má úmysl křtít, jak to činí církev a při 
lití vody (stačí obyčejná přírodní voda, jedno 
jestli sladká nebo slaná, chladná či teplá, z pra-
mene, z řeky, z rybníka, z moře nebo z deště) na 
hlavu křtěnce říká: „Já tě křtím ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého. Materií tedy rozumíme 
lití nebo ponoření do vody, formou jsou pro-
nesená slova. Pozor, při lití musí voda skutečně 
stékat, nestačí udělat křtěnci na čele křížek 
palcem namočeným např. ve svěcené vodě. 
Jestliže nově pokřtěný nezemře, kněz později 
doplní zbývající úkony slavného křtu. 

V předchozím odstavci jsme si vysvětlili, jaký 
je rozdíl mezi slavným křtem a křtem z nouze. 
Církev zná ovšem ještě křest touhy a křest krve. 
Křtem touhy je pokřtěn ten, kdo se snaží konat 
dobře to, co poznává jako Boží zákon, a lituje 
svých hříchů z lásky k Bohu, ale nemá možnost 
dát se pokřtít. Křtem krve je pokřtěn ten, kdo 
ještě nebyl pokřtěn vodou a umírá jako mučedník 
za Pána Ježíše.

Je vidět, že křest je skutečně nejdůležitější ze 
všech svátostí. Proto bychom si měli den našeho 
křtu připomínat, a pokud možno i často obno-
vovat, byť jen v duchu, křestní sliby. Nejlepší 
příležitostí je den našich jmenin (svátek křest-
ního patrona), po svatém přijímání nebo při ne-
dělní mši svaté, a určitě při svatém biřmování.

Zdroj: Světlo, týdeník Matice cyrilometodějské
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Výlet schol do Wieliczky a Wadowic
Sanctus Albertus z.s. byl úspěšný 

v dotačním kole pro rok 2018 týkající se 
přeshraniční spolupráce s Polskem. 
Otevřela se tak možnost podniknout 
výlet za dotovanou cenu někam do 
Polska. Byla vybrána pouť se dvěmi 
zastávkami. Solný důl Wieliczka - 
památka zapsaná na seznam Unesco 
a rodiště sv. Jana Pavla II. – Wadowice. 
Děti z dětských schol, pro něž byl zájezd 
primárně určen, včetně několika rodičů 
jako doprovod a Otec Adrian naplnili 
autobus a tak se v úterý 8. května, 
v 6:30 ráno vyrazilo od kostela směr 
Krakow. Nejmladší účastníci zájezdu 
byli Toník (4 měsíce) s Izabelkou (1,5 
roků). Cesta, při níž jsme se pomodlili 
několik desátků růžence a za doprovodu 
Romanovy kytary zazpívali několik 
písní, příjemně ubíhala. Po hodině cesty 
jsme se protáhli u jednoho motorestu, 
děti dostaly svačinky a jelo se dál. Ko-
lem půl desáté jsme dorazili do Wie-
liczky, slunce krásně hřálo a v areálu 
druhého nejstaršího solného dolu na 
světě, jehož počátky těžby sahají do 
13. století, byli turisté z různých koutů 
světa. Potkali jsme se s Japonci, Ang-
ličany, a možná i Afričany, soudě podle 
černošského vzhledu. V 10:40 nám 
rozdali rádiové přijímače, kde jsme si 

nastavili kanál mikrofonu našich prů-
vodců (217), aby se frekvece nerušily 
s jinými skupinkami. Vešli jsme do bu-
dovy pro skupiny a začali sestupovat po 
nekonečném dřevěném schodišti do 
dolu. První sestup 380 schodů (54 
půlpater) nebral konce. Zazněly hlášky 
jako: „blížíme se k zemskému jádru, 
otepluje se” - ty byly na místě. To co nás 
však čekalo, naprosto předčilo naše 
očekávání. Doslova podzemní město se 
vším všudy. Po vstupu do tajuplného 
labyrintu chodeb, jejichž délka čítá 300 
km, nás ihned potěšila první místnost - 
kaple svatého Antonína. Nejspíš i díky 
přímluvě patrona vydržel náš Toník 
v nosítku u maminky 3 hodiny v klidu. 
Prošli jsme kolem soch svaté Kingy, 
patronky hlavní kaple. Dověděli jsme se 
i technické údaje lomu a s obdivem 
pozorovali sochy „vypalovačů metanu”, 
kteří před mnoha staletími na dlouhých 
tyčích nesli pochodně a předcházeli tak 
nahromadění nebezpečného plynu s ná-
sledkem exploze. Věděl jsem, že jsou na 
tom lidé v Polsku s vírou a tradicí 
dobře, ale co jsem vzápětí viděl byla 
symfonie na téma „Modli se a pracuj”. 
Co štola, to oltář, kříž, krásné sochy 
Panny Marie a světců vytesané do ma-
sivu kamenné soli. Prošli jsme několik 

kaplí, chodbou s dřevenou řezbovanou 
křížovou cestou, až jsme se ocitli 
v hlavní kapli, spíš bych to nazval 
podzemním kostelem, či snad kate-
drálou. Po stěnách byly prostorové 
reliéfy událostí z evangelií. Poznali jsme 
vyobrazené vraždění betlémských ne-
viňátek, svatbu v Káni Galilejské, po-
slední večeři a samozřejmě sochu sv. 
Jana Pavla II. Vedle presbytáře byla 
i sakristie s Nejsvětější Svátostí. Každou 
neděli v 7:30 se zde koná mše svatá. My 
jsme měli domluvenou soukromou mši 
svatou, díky tomu, že byl s námi Otec 
Adrian. To však pro nával turistů nebylo 
možné v kapli svaté Kingy, proto nás 
průvodci zavedli do kaple na konci 
jedné štoly, mimo turistickou trasu. 
Vybrali nám věřící průvodce, kteří se 
s námi účastnili mše svaté, což evi-
dentně nebyl problém. S povzdechem 
jsem si uvědomil, že u nás by byl asi 
leckde problém sehnat věřící průvodce. 
Kaple měla oltář vyroben z obrovského 
krystalu soli. Podobně kříž nad oltářem 
byl původně jeden solný monolit, jež 
rozřezali na čtyři kvadranty a vzniklou 
mezeru vyplnili světelným bílým pod-
kladem, čímž vytvořili efekt krásného 
zářícího kříže. Navíc se mohly jed-
notlivé díly pohybovat do středu a zpět 
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Zasvěcení farnosti
V poslední den Velikonoc, o Slavnosti 

Seslání Ducha Svatého, jsme mohli při 
každé mši svaté prožít nevšední a je-
dinečnou událost – zasvěcení třinecké 
farnosti Pánu Bohu skrze Neposkvr-
něné Srdce Panny Marie. Někteří z vás 
nás poprosili, abychom tuto krásnou za-
světnou modlitbu uveřejnili i v MOSTu, 
aby ji mohli V KLIDU promeditovat, 
vstřebat a modlívat se ji také ve svých 
domovech:

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, 
Královno posvátného růžence z Fatimy!

Požehnaná mezi všemi ženami.

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE 
TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU 
SRDCI

Ty jsi obraz církve oděné do ve-
likonočního světla, ty jsi sláva našeho 
lidu, ty jsi vítěz nad znamením zla, 
proroctví milosrdné lásky Otce, uči-
telko zvěstování radostné zvěsti Syna, 
znamení hořícího ohně Ducha Svatého. 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME…

Uč nás v tomto údolí radostí a bolestí 
věčným pravdám, které Otec zjevuje 
svým maličkým. Ukaž nám moc svého 
ochranného pláště. Tvé Neposkvrněné 
Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou 
vedoucí k Bohu. 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME…

V jednotě se svými bratry a sestrami, 
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se 
tobě. Skrze tebe, v jednotě se svými 
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu, 
ó, Panno Růžence z Fatimy. A takto 
obklopen(-a) Světlem, které vychází 
z tvých rukou, smím chválit Hospodina 
na věky věků. 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME…

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji 
se tvému Neposkvrněnému Srdci se 
vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod 
svou mateřskou ochranu. Uchraň mě 
ode všech nebezpečí. Pomáhej mi pře-
máhat pokušení, která mě svádějí ke 
zlému, abych si zachoval čistotu duše 
i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je 
mým útočištěm a cestou, která mne 
vede k Bohu. Vypros mi milost, abych 

se z lásky k Ježíši často modlil a obě-

toval za obrácení hříšníků a na smír 

hříchů proti tvému Neposkvrněnému 

Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v do-

konalé oddanosti Nejsvětější Trojici. 

V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. 

Amen.

A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ 

SRDCE ZVÍTĚZÍ!

Lide můj, co učinil jsem tobě,

že do vyhnanství jsi mne odsoudil?

Mé srdce bylo plné lásky věrné,

a to jsem ti dal bez výhrady celé.

Chtěl jsem tě přivést v náruč Spasitele,

jenž dává sílu, těší malověrné,

přináší pokoj, který marně hledá

neklidná duše na pozemské pouti,

když vše, v co doufá, bezmocně se hroutí,

a mrtvá hmota útěchu jí nedá.

Jen pro tu lásku, národe můj drahý,

léta sevřen ostnatými dráty,

plnil jsem dále odkaz Kristův svatý,

byl číslem mezi zločinci a vrahy.

A to jsem snášel rád a bez reptání,

obětoval za pokoj tvůj a štěstí,

ochotný vždy každou bolest snésti,

jen aby Bůh dal tobě požehnání.

Ty odmítl jsi, co jsem ti chtěl dáti,

což právě nejvíc bolí srdce moje,

však, Bože, staň se vůle Tvoje,

jen zemi mé Tvůj pokoj ať se vrátí.

Touhu po vlasti obětuji Tobě

za drahý národ, který jsi mi svěřil,

jen pomoz mu, by zase v Tebe věřil,

a z bludných cest ho přiveď opět k sobě.

I když mé srdce v římském velechrámu

v prach rozpadne se v chladné zemi cizí,

má láska k vlasti nikdy nevymizí,

za národ svůj se modlit nepřestanu.

pomocí skrytých elektricky ovládaných 
mechanismů, díky čemuž se mohl 
krystal zcela uzavřít, až světelný kříž 
uprostřed zmizel, nebo naopak zmo-
hutněl. Svatostánek byl vyroben z úlom-
ků skla podobně jako vitráže, ale do 
prostoru a také připomínal velký 
krystal. 

Při mši svaté mládež ze starší scholky 
krásně zazpívala žalm, Wiesio s Ro-
manem nás doprovázeli na kyraru, Pán 
nás skrze Otce Adriana povzbudil 
slovem na duši a nakonec ve svatém 
přijímání i na těle. U modlitby Otčenáš, 
když jsme se všichni drželi za ruce jsme 
nesměle koukli dozadu na naše prů-
vodce. Natáhli jsme k nim ruku a Ti se 
s radostí zapojili do našeho kruhu. 

Po mši svaté zhasli a pustili nám 
působivou audio-vizuální projekci na 
stěny kaple. Jednalo se o zajímavé 
ztvárnění stvoření vesmíru. 

Dále jsme viděli podzemní hotel, vel-
kou luxusní restauraci připravenou na 
svatební hostinu, ale i obyčejnější 
„vývařovnu” připomínající závodní jí-
delnu. 

Prošli jsme ještě pár set metrů štol 
a ocitli se u výtahu. Vyvezli nás po 
skupinkách na zemský povrch, kde jsme 
si pro intenzivní sluneční svit zakrývali 
odvyklé oči. Zjistili jsme, že se nachá-
zíme dost daleko od místa vstupu do 
dolu, takže nás čekala ještě procházka 
zpět k autobusu. 

Do Wadowic jsme přijeli kolem 16 
hodin. Prošli jsme historické náměstí 
a vstoupili do nádherné baziliky Obě-
tování Nejsvětější Panny Marie, kde 
jsme se společně pomodlili korunku 
k Božímu Milosrdenství. Součástí 
krásné výzdoby byla i křtitelnice, ze 
které byl pokřtěn sv. Jan Pavel II. Také 
na stěně visela kopie matričního listu 
o jeho křtu a malba malého chlapce 
Karola Wojtyły s maminkou. Před ba-
zilikou jsme  pořídili společné foto a ná-
sledoval volný program. Mohli jsme si 
projít naučnou stezku začínající mu-
zeem (bývalým domovem sv. Jana 
Pavla II.), žel většina budov již zavírala, 
tak nám něco zůstalo na příště. Děti si 
ještě zahrály na náměstí, Verunka se 
nám nechtíc „vykoupala” v kašně, aby 
bylo vzrůšo a v 18 hodin jsme vyrazili 
k domovu. Šťastně jsme dojeli před 
třičtvrtě na osm. Děkuji manželům 
Waniowým, Mokroszových, Otci Adria-
novi i ostatním, kteří se jakkoliv podíleli 
na obstarání poutě. Bylo super.

Petr Čala

Odkaz arcibiskupa
kardinála Josefa Berana

(zesnul v Pánu 17.5.1969)
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EUCHARISTIE A PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA SVATÝCH

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Svatý Augustin

Jednou sloužil biskup Augustin ve své biskupské kapli mši 
svatou. Když se díval na proměněný chléb, který před ním ležel, 
zdálo se mu, jako by chléb k němu mluvil: „Nyní k tobě přijdu 
jako chléb, abys mne mohl jíst. Nemohu se s tebou spojit dů-
věrněji než tak, že mne přijmeš jako pokrm.“ Tu začal Augustin 
v srdci hovořit s Ježíšem: „Řekni mi, co mi to pomůže, že tě 
přijmu jako chleba? Mé tělo promění tento svatý chléb ve mne, 
a to není nic dobrého, protože já jsem ubohý, slabý a hříšný. 
Když se proměníš v moje tělo, budeš taky chudý, slabý a hříšný 
jako já.“ Augustin mlčel a čekal na odpověď. Najednou pocítil 
zcela zřetelně: „Můj Duch je mocný. Tvé tělo mne nikdy ne-
může proměnit v sebe. Naopak: můj všemohoucí Duch promění 
tebe ve mne!“ Augustin kroutil hlavou: „Tomu nerozumím. Já 
tě mám jíst, ale ty mne proměníš?“ – „Ano, tak je to,“ hovořil 
hlas v jeho nitru. – „Ale jak budu vypadat, až mne proměníš?“ 
ptá se Augustin. – „Budeš vypadat tak, jak vypadáš teď. Já 
neproměním tvé tělo, ale tvého ducha. Tvého nesvatého ducha 
proměním v Ducha Svatého.“ – „Děkuji ti za ten velký dar!“ řekl 
Augustin a hluboce se uklonil. „Děkuji ti, můj dobrý Pane!“ – 
Tu biskup uslyšel přísný hlas: „Augustine, mýlíš se! Já tě ne-
proměním pro tebe! Proměním tě, abys měl milující srdce pro 
druhé!“ „Ano, Pane,“ odvětil Augustin polekaně. „Milující srdce 
pro všechny!“ – „Ano, Pane.“ – „Dobré srdce!“ – „Ano, Pane.“ – 
„Srdce, které hledá a šíří pokoj.“ – „Ano, Pane.“ – Augustin hle-
děl upřeně na svatou hostii. Teď už věděl, co od něj Pán oče-
kává. V jeho vlastním srdci k němu promluvil Ježíš.

Svatý Dominik Savio

Narodil se v roce 1842 v Itálii blízko Turína. Jeho rodiče byli 
chudí zemědělci. Od malička Dominika vychovávali v křes-
ťanské víře. Dominik moc rád ministroval a v sedmi letech už 
znal nazpaměť katechismus. Velmi toužil po tom, aby mohl 
přijmout Pána Ježíše ve svatém přijímání. Tenkrát to však 
v jeho věku nebylo možné. Když kněz ve farnosti viděl jeho 
velikou touhu a duchovní připravenost, poradil se s dalšími 
kněžími a rozhodl se u Dominika udělat výjimku. Dominik tedy 
poprvé přijal eucharistii v sedmi letech, a to na Bílou sobotu. 
V tento den si Dominik zapsal čtyři zásady: „1. Budu se často 
zpovídat a přistupovat k svatému přijímání. – 2. Chci světit 
sváteční dny. – 3. Moji přátelé jsou Ježíš a Maria. – 4. Raději 
zemřít než zhřešit.“ Dominik měl tajné přání stát se knězem. Ve 
13 letech se setkal s Donem Boskem a stal se jedním z chlapců 
jeho oratoře. Založil družinu hochů, kteří společně usilovali 
o svatost. Soutěžili mezi sebou v úsilí o ctnosti, konání dobrých 
skutků a pomáhání slabším. Jednou chtěl Don Bosko každému 
chlapci splnit nějaké přání. Dominik napsal: „Pomozte mi, 
abych byl svatý.“ Don Bosko mu odpověděl: „Napsals krásné 
přání. Mám pro tebe radu, jak toho dosáhnout: buď veselý, plň 
dobře své povinnosti a konej dobro.“ Dominik se stal milým 
kamarádem a všem rozdával radost. V 15 letech těžce one-
mocněl. Před smrtí se vyzpovídal a přijal eucharistii. S ka-
marády se loučil slovy: „Na shledanou tam, kde budeme navždy 
s Pánem.“  Těsně před smrtí řekl svému tatínkovi: „Ještě jsem 
nikdy nespatřil něco tak krásného, jako vidím teď.“ Dominik se 
stal patronem ministrantů a mladých. 

V každém katolickém kostele je svatostánek. Zde je přítomen 
živý a skutečný Ježíš v podobě chleba – proměněných hostií. 
Pokud je kostel otevřený, můžeme v kteroukoliv denní dobu 
před svatostánek přijít a Ježíši se klanět, děkovat mu za jeho 
lásku a svěřovat mu své radosti i starosti. Někdy projevujeme 
úctu Kristu přítomnému v eucharistii při společné bohoslužbě 
– adoraci. Při ní je hostie umístěna v tzv. monstranci. Prohlédni 
si monstranci na obrázku a podle klíče nahraď drahokamy 
příslušnými písmeny. Začni za šipkou a postupuj ve směru 
hodinových ručiček. Dozvíš se, co každému z nás říká Ježíš, 
když k němu přijdeme.

Při poslední večeři s učedníky nám Ježíš zanechal největší 
znamení své lásky. Vzal chléb, vzdal Bohu díky, lámal, dával 
svým učedníkům a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni: toto je 
moje Tělo, které se za vás vydává.“ Po večeři vzal také kalich, 
znovu vzdal Bohu díky a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni: 
toto je kalich mé Krve, která se prolévá za vás a za všechny na 
odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na 
mou památku.“ – Tato událost se zpřítomňuje i dnes při každé 
mši svaté a nám je dána ta velká možnost, že… – Dokončení 
věty najdeš v tajence, když do připravených okének dopíšeš 
podle čísel správná písmena.

MONSTRANCE UKAZUJE JEŽÍŠE EUCHARISTIE – DAR LÁSKY
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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 27.5.2018 evidujeme částku 

136.723 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

V březnu letošního roku vydalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(dále jen MPSV), příručku pro ku-
rátory. Pracovní náplní kurátorů je 
především pomoc mladistvým ve věku 
od 15 do 18 let, jejichž rodiče se 
z různých důvodů potýkají s vý-
chovnými problémy svých dětí, se zá-
vislostí dětí na drogách, s útěky z do-
mova apod. Velký problém vidím 
v tom, že příručka výrazně omezuje 
práci kurátorů s mladistvými, kdy do-
poručuje, cituji: „ ...kurátor by neměl 
nastiňovat dítěti negativní důsledky 
jeho chování nebo rozhodnutí…“, 
….“kurátor pro mládež by se neměl 
věnovat všem situacím, např. když dítě 
zanedbává povinnou školní docházku 
či zneužívá návykové látky. Musí se 
vycházet z principu přiměřeného ri-
zika…“, …“zásah do autonomie rodiny 
a dítěte proti jeho vůli bez respektování 
jeho názoru může pro dítě představovat 
větší riziko, než když zanedbává po-
vinnou školní docházku či užívá návy-
kové látky…“, …“dítě má právo nestu-

Z dětí bez řádu nám vyrostou neřádi
dovat, ale má právo se rozhodnout 
i nepracovat…“, …“skutečnost, že ro-
diče neplní své povinnosti nebo že dítě 
zanedbává povinnou školní docházku 
ještě neznamená, že se jedná o ohro-
žené dítě vyžadující intervenci So-
ciálně právní ochrany dětí (dále 
OSPOD)…“…“experimentování dítěte 
s návykovými látkami a dlouhodobé 
užívání ještě nemusí ohrožovat příznivý 
vývoj dítěte. Dítě může činit sa-
mostatná rozhodnutí včetně rozhod-
nutí poškozovat své vlastní zdra-
ví…“…“dítě od 15 let může opustit 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, přestože mu byl pobyt nařízen 
soudem…“

Jako máma několika dnes již do-
spělých dětí jsem velmi znepokojena 
touto metodikou, která kurátorům sva-
zuje ruce a mladistvým poskytuje sice 
svobodu, ale bez hranic a povinností 
s nedozírnými důsledky. Pracovníci 
OSPODů bijí na poplach s tím, že nám 
narůstá počet dětí, které nejenže expe-

Milé děti, drazí rodiče!

Konec školního roku se kvapem blíží 
a už teď se můžeme těšit na letní 
prázdniny! Jistě máte své sny, plány, co 
a kde budete podnikat, jaké výpravy 
uskutečnit…Dobrým začátkem může 
být mše svatá, ve které chceme 
poděkovat za celý školní rok a svěřit 
Pánu naše plány a vše, co máme na 
srdci. Proto všechny srdečně zveme, 
zvlášť DĚTI! Neváhej a přijď, v neděli 
24.6. v 10.00 hod., ať můžeme společně 
chválit Pána Ježíše.

Po mši svaté se přesuneme na farní 
zahradu, kde bude pro nejmenší 
připravena zábava. Bude zajištěno 
občerstvení, a to nejen pro děti a jejich 
rodiče, ale i pro Vás všechny, kteří 
přijdete. 

Pro děti, které přicházely během 
školního roku na modlitbu desátku 
růžence a vytrvale sbíraly nálepky do 
sešitku, proběhne na zahradě losování 
o ceny. Nezapomeň sešitek a dobrou 
náladu! 

Těšíme se na všechny! 

Členové spolku S.A.

V Katolickém domě farnosti Ostrava 
Stará Bělá se 19. května 2018  konal již 
7. ročník Biblické olympiády -  soutěže 
zaměřené na znalosti vybraných knih 
Písma svatého, letos to byly Evan-
gelium podle Jana,  Kniha Rút a Kniha 
Tobiáš.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: 
základní a střední školy. Účastníci 
přijeli z různých končin naší diecéze 
(děkanáty: Opava, Hlučín, Nový Jičín, 
Frýdek,…). 

Naší farnost reprezentoval tým ve 
složení Anetka Lipowská, Vítek 
Lipowski a Mariánka Čalová. Družstvo 
si přineslo krásné 4. místo v kategorii 
základních škol. 

Chtěla bych tímto poděkovat paní 
katechetce Ireně Szymonikové za 
pečlivou přípravu a dobré vedení dětí 
na Biblickou olympiádu. 

Dětem pak gratuluji k dobrému 
výsledku a přeji, aby jejich zájem 
o Písmo svaté stále rostl, stejně jako 
touha zúčastnit se i dalšího ročníku 
Biblické olympiády. 

Andrea Čalová

Biblická
olympiáda 2018

rimentují s drogami, ale jsou již na 
drogách závislé. Tato hranice se dnes 
snižuje již na 12-13 let a odborníci 
volají po zařízeních, poskytující nejen 
detox, ale i po terapeutických komu-
nitách pro děti, které poskytují déle-
trvající léčbu. Také pracovní návyky 
a zodpovědný přístup k účasti na 
vzdělávání je u mladistvých důležitý, 
neboť pokud jej nezískají v dospívání, 
těžce si pak zvykají v dospělosti, 
vesměs pak jen rozšiřují okruh neza-
městnaných osob na Úřadu práce. 
Vzhledem k tomu, že máme rodiny, 
které při výchově svých dětí selhávají, 
je podpora a pomoc kurátorů na místě. 
Proto Výbor pro sociální politiku, jehož 
jsem členkou, přijal usnesení, aby 
MPSV stáhlo tuto příručku. Paní mi-
nistryně pouze slíbila příručku pře-
pracovat s tím, že do té doby bude platit 
příručka stávající….

Pleteme si často demokracii s anar-
chií, když si myslíme, že máme jen 
práva a žádné povinnosti. Pouhá práva 
bez povinností a zodpovědnosti k sobě 
samým a ke společnosti nás vedou 
k přesvědčení, že stát má povinnost se 
o nás postarat a my mu nemusíme nic 
přinášet. Možná si řekneme, vždyť je to 
jen příručka, metodický pokyn, ale já 
v tom vidím návod, jak vychovávat 
příští generace bez povinností a odpo-
vědnosti, generaci, která nebude nic 
vytvářet, ale bude očekávat pomoc od 
těch zodpovědných.

Pavla Golasowská
poslankyně PSP ČR a zastupitelka 

m. Třinec

Konec
školního roku
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.7.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 19.6.2018.

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.

10. neděle v mezidobí (10.6.)

1. čtení: Gn 3,9-15; 2. čtení: 2 Kor 
4,13-5,1; Evangelium: Mk 3,20-35

Žalm: odp. U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.

ref. U Pana łaska oraz odkupienie.

11. neděle v mezidobí (17.6.)

1. čtení: Ez 17,22-24; 2. čtení: 2 Kor 
5,6-10; Evangelium: Mk 4,26-34

Žalm: odp. Dobré je chválit Hospodina.

ref. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie 
Boże.

Slavnost Narození Jana Křtitele 
(24.6.)

1. čtení: Iz 49,1-6; 2. čtení: Sk 13,22-
26; Evangelium: Lk 1,57-66.80

Žalm: odp. Chválím tě, že jsem vznikl 
tak podivuhodně.

ref. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie 
stworzył. 

13. neděle v mezidobí (1.7.)

1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24; 2. čtení: 
2 Kor 8,7.9.13-15; Evangelium: Mk 
5,21-43

Žalm: odp. Chci tě oslavovat, Hospo-
dine, neboť jsi mě vysvobodil.

ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie 
wybawiłeś.

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

§Pátek 8.6.2018 – Slavnost Nej-
světějšího Srdce Ježíšova.

§Neděle 10.6.2018 – 10. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 17.6.2018 – 11. neděle 
v mezidobí;  6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 24.6.2018 – Slavnost 
Narození sv. Jana Křtitele; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 29.6.2018 – Slavnost sv. 
Petra a Pavla, apoštolů.

§Neděle 1.7.2018 – 13. neděle v me-
zidobí; 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 svá-
tostné požehnání.

§Poslední neděli v měsíci – Ma-
riánské 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 Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu Milosrdenství.

Nedělní a sváteční
liturgie v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červen 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 mod-
litby, 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 bis-
kupů.

Všeobecný úmysl 

Sociální sítě

Aby sociální sítě přispívaly k so-
lidaritě a ohleduplnosti vůči druhým 
i v jejich odlišnosti.

Národní úmysl 

Abychom v různých nesnázích 
mohli zakoušet dobrotu neselhá-
vajícího Boha (srv. Žl 91/90). 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

§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 smí-
ření.

§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 


