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Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie 
mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem 
w sam środek przed Jezusa.

Łuk 5, 18-19

Uzdrowienie paralityka
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Heterosexuálové musí, homosexuálové chtějí….

Dech mordů a chvalozpěvy bludů,

smutný kolorit světa, jež sráží ducha,

nás doprovází po stezkách života.

Stojím na rozcestí a hledím,

kde je ta cesta vyšlapaná vždy z rána,

však pomalu zarůstající koukolem,

a kroky předků mých, jež ji šlapaly,

už neslyším ani já.

Uprostřed ticha mého srdce,

s pohledem trosečníka, jenž čeká na záchranu,

ještě vždycky vstanu, ať oslavím Boží den.

Však ptám se, je ještě Boží?

Slunce vychází a ptáci švitoří

a beznaděj zapadá jak Luna, přemožená světlem.

Tak vyslovím první slovo,

ten dar daný jen člověku,

v modlitbě rozbřesku,

k chvále Božího jména.

A scenérie domova je rázem pod křídly Lásky,

ještě políbím ti vlásky

a jdu do Werku… lámat tvrdá srdce štalwerku.

AVE

Rudinec Stanislav
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Na šichtu
O pokorném poznávání

sebe sama

Není tomu tak dávno, kdy jsme se 
jako národ v srdci Evropy cítili ohroženi 
vlnou muslimských migrantů a od-
volávali jsme na křesťanské hodnoty. Je 
otázkou, zda víme, které konkrétní 
hodnoty to jsou. To, že nebudeme lhát, 
krást, zabíjet, je jaksi přijatelné a po-
chopitelné, ale co hodnota manželství 
jako vztahu muže a ženy, kteří v rodině 
vychovávají děti? S tím začínáme mít 
problém a najednou se nám to do těch 
křesťanských hodnot přestává hodit. 
Homosexuálním párům nestačí, že 
mohou žít v registrovaném partnerství, 
chtějí manželství. Je paradoxem, že 
mnoho heterosexuálních párů považuje 
manželství za přežitek a jeho uzavření 
pouze za „papír“, který k ničemu ne-
potřebují, a naopak páry homosexuální 
o ten „papír“ moc stojí. Nedávno mě 
navštívil homosexuální ženský pár, 
který mě chtěl přesvědčit o právu 
jednopohlavních osob na manželství. 
Dámy argumentovaly tím, že nechtějí, 
aby se společnost na ně dívala „skrz 
prsty“. Řekla jsem jim, že dnes je naše 

společnost bohužel tak tolerantní, že jí 
nevadí, pokud dvě ženy či muži žijí 
spolu, že mají registrované partnerství, 
které jim umožňuje řešit jejich vztah 
v rovině majetkové a právní, tak tedy 
proč? A pak řekly to zásadní: „Protože 
manželství je pro nás symbol.“ Je pro 
ně cenné právě pro ten často námi 
opovrhovaný „papír“, k němuž naše 
většinová společnost ztratila úctu jako 
k symbolu lásky, úcty a věrnosti. Jako 
k symbolu, kdy si beru druhého i s jeho 
chybami, kdy se zavazuji, že vychovám 
děti, že druhého neopustím. A já se 
ptám, jak zacházíme se symbolem 
manželství, které možná i díky nám 
ztratilo tzv. společenskou prestiž? Dnes 
pokud se někdo žení nebo vdává, tak 
otázka často zní: „A to musíš?“ He-
terosexuálové musí a homosexuálové 
chtějí……smutný obraz naší společ-
nosti, který je o to smutnější, že část 
poslanců (které jsme možná volili i my 
sami), podepsala návrh na uzákonění 
manželství homosexuálních párů. KDU 
ČSL iniciovala podpisy na uzákonění 

manželství jako jedinečného vztahu 
muže a ženy a to napříč politickým 
spektrem, bohužel k této aktivitě se 
připojilo jen málo odvážných. Návrh 
půjde nyní do vlády a pak do Pos-
lanecké sněmovny, kde se s ním vy-
pořádáme hlasováním. S jakým výsled-
kem, to opravdu nevím, ale chtěla bych, 
aby manželství byl i nadále svazek muže 
a ženy. Aby děti měly mámu – ženu 
a tátu – muže, kteří budou pro ně vzory 
a budou v rodině zastávat role, které 
jim přísluší a které jsou nezastupitelné.

Vážení přátelé, milí farníci, děkuji 
vám za vaše modlitby a aktivity, které 
pro podporu manželství a rodiny 
děláte, opravdu je to potřeba. A do 
budoucna vždy dobře vybírejte, koho 
chcete mít jako zástupce na místech 
nejvyšších, neboť oni pak rozhodnou 
třeba právě o budoucnosti rodiny, která 
bude mít mnoho podob, ale pro bu-
doucí generace bude zničující.

Pavla Golasowská

Každý člověk přirozeně touží po 
vědomostech; ale co přispěje uče-
nost bez Boží bázně? Dojista je 
lepší pokorný venkovan, který 
slouží Bohu, než pyšný vědec, kte-
rý zkoumá pohyby nebeských 
těles, ale nedbá o svou spásu. Kdo 
dobře zná sám sebe, málo se cení 
a nelibuje si v lidské chvále. Kdy-
bych znal všechny věci na světě, 
ale nebyl bych v Boží milosti, co by 
mi to prospělo před Bohem, který 
mě bude soudit podle skutků?

Mírni se v přílišném bažení po 
vědomostech, protože z nich po-
chází mnohé rozptylování a zkla-
mání. Učení lidé se rádi stavějí na 
odiv a chtějí slout moudrými. Je 
mnoho věcí, jejichž znalost pro-
spívá duši málo nebo nic. A velmi 
pošetilý je ten, kdo se zabývá 
jinými věcmi než těmi, které pro-
spívají jeho spáse. Duši nena-
sycuje množství slov, ale ducha 
občerstvuje dobrý život, a čisté 
svědomí je základem veliké důvěry 
v Boha.

Čím větší a lepší máš vědomosti, 
tím přísněji pak budeš souzen, 
když nebudeš i svatěji žít. Ne-

vynášej se tedy žádným uměním 
nebo věděním, ale spíše měj bázeň 
z toho, co ti bylo dáno znát. Když 
se ti zdá, že mnoho víš a mnohému 
dostatečně rozumíš, uvědomuj si, 
že je mnohem více toho, co nevíš. 
Nebuď domýšlivý, spíš se při-
znávej ke své nevědomosti. Proč 
by ses měl nad kýmkoli vyvyšovat, 
když jsou někteří ještě učenější 
a věci znalejší? Chceš-li něco s pro-
spěchem vědět a naučit se, hleď 
být raději neznáma považován za 
nic.

Nejvyšší a nejprospěšnější uče-
ností je pravdivé poznání sebe 
sama a pohrdání sebou. Za nic se 
nepokládat, ale zato o jiných 
smýšlet vždycky dobře a s úctou, 
to je veliká moudrost a doko-
nalost. Ani kdybys viděl někoho 
zjevně hřešit nebo se dopouštět 
těžkých přestupků, nepovažuj sám 
sebe za lepšího; vždyť nevíš, jak 
dlouho sám vytrváš v dobrém. 
Všichni jsme křehcí; ale nikoho 
nepokládej za křehčího, než jsi 
sám.

Tomáš Kempenský,
O následování Krista
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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! 

Biřmování

Této svátosti se též říká svátost 
posilnění ve víře, protože ji přijímá 
pokřtěný katolík, aby podle víry žil, 
šířil ji, statečně ji vyznával a bojoval 
proti nepřátelům spásy. V latině se 
tato svátost nazývá „confirmatio“, což 
je jistě odvozeno od slova „firmus“ – 
pevný, silný. I tuto svátost ustanovil 
Pán Ježíš, ovšem v Písmu svatém 
nalézáme jen nepřímé odkazy. Jednak 
přímo na apoštolech můžeme pozo-
rovat, jak před biřmováním (před 
Sesláním Ducha svatého) byli bojácní, 
skrývali se, a potom vystupovali velmi 
nebojácně a odvážně (viz Sk 5,41), 
Dále např. apoštolové sv. Petr a sv. Jan 
udělovali věřícím Ducha svatého 
v Samařsku (viz Sk 8,14-17) nebo 
sv. Pavel v Efezu (viz Sk 19,1-7). 
Každopádně apoštolové tak mohli 
činit jen z moci a rozkazu Ježíše. Tak 
se udělovalo biřmování již od dob 
apoštolských, a sice hned po svatém 
křtu, kdy byli křtěni hlavně dospělí. 
Nově pokřtění byli oblečeni do bílých 
oděvů (tunik), předvedeni před bis-
kupa, který je pomazal (pravdě-
podobně celé tělo) olejem. Kromě toho 
tenkrát olej (myron) skutečně výrazně 
voněl. 

Moc biřmovat přešla od apoštolů na 
biskupy. Proto biřmování uděluje 
biskup. Udělit biřmování může i du-
chovní správce (farář, administrátor) 
v případě že z jeho farníků někdo, kdo 
ještě nebyl biřmován, nebezpečně 
onemocní a povolat k němu biskupa 
by bylo komplikované (biřmování 
v případě nebezpečí smrti). I při křtu 
dospělých může kněz rovnou udělit 
svátost biřmování a není k tomu po-
třeba biskupa. Udělovat biřmování 
mohou i další kněží. Zatímco před 
vydáním nového „Kodexu kano-
nického práva“ v roce 1983 platilo, že 
pověření k biřmování jinému knězi 
dává papež, podle zmíněného Kodexu 
platí, že pověření jinému knězi uděluje 
diecézní biskup. Zpravidla bývají 
pověřováni kanovníci, generální vikáři 
či opatové. Biřmovat ovšem, smějí jen 
na území, které je jim v pověření 
svěřeno, biřmovanci však mohou 
pocházet i z jiných území, pokud jim to 
výslovně nezakazuje jejich ordinář. 
V případě, že biřmuje kněz bez 
řádného pověření biskupem, je biř-
mování neplatné.

O svátostech 
Co biřmování působí? V první řadě 

rozmnožuje v duši biřmovance milost 
posvěcující a naplňuje ji sedmi dary 
Ducha svatého. Dále pak jej posiluje ve 
víře a vtiskuje mu nezrušitelné zna-
mení bojovníka Kristova. Proto lze 
tuto svátost přijmout pouze jednou za 
život, ale není nezbytně nutná ke 
spáse. Kdo by se však přijetí biřmování 
vyhýbal z nedbalosti, hřeší. Ve Skut-
cích apoštolů se můžeme dočíst o udě-
lování darů zázraků nebo mluvení 
v cizích jazycích. Tyto charismatické 
dary uděloval Bůh v prvotní církvi, aby 
potvrdil pravdu křesťanství a podpořil 
rychlé šíření víry. Později se tyto dary 
vyskytovaly jen zřídka. Je velice ne-
bezpečné chtít z vlastního popudu tyto 
dary získat. Duch svatý je buď dává, 
nebo nedává, a člověk je nemůže 
dostávat na základě vlastního přání, 
jak jsme toho svědky v některých 
letničních a charismatických hnutích. 
Třeba se ptát, zda člověk hledá 
skutečně pravou lásku k Bohu a ne 
náboženský pocit nebo divadlo.

Způsobilý k biřmování je každý 
pokřtěný člověk, který ještě nebyl 
biřmován. Vyžaduje se, aby měl uží-
vání rozumu, musí být před přijetím 
svátosti řádně vyučen ve víře a poučen 
o svátosti biřmování (v kostele, doma, 
při výuce náboženství, při přípravě na 
náboženství), musí být ve stavu milosti 
posvěcující a musí se připravit mod-
litbou. Minimální věk biřmovance je 
novým Kodexem ponechán na roz-
hodnutí biskupské konference. V Čes-
ké republice je stanoven věk 15 let 
věku, ale v současnosti se doporučuje 
nějaký rok počkat, aby byl zdůrazněn 
charakter této svátosti jakožto pře-
chodu do dospělosti (ve víře). Naopak 
dříve se doporučovalo biřmováno co 
nejdříve po prvním svatém přijímání, 
aby naopak byl věřící posílen Duchem 
svatým do období dospívání, což mi 
přijde logičtější.

I biřmovanci mají své kmotry, kteří 
jim pomáhají žít podle víry, šířit ji, 
statečně ji vyznávat a bojovat proti 
nepřátelům spásy. Kmotr položí svou 
pravici na pravé rameno biřmovance 
ve chvíli, kdy jej biskup maže na čele 
svatým olejem. Kmotrem při biř-
mování smí být jen řádný katolík, 
věkem dospělejší a sám musí být již 
biřmovaný. Dříve platilo, že musí být 

stejného pohlaví s biřmovancem 
a nemá být kmotrem křestním. Nový 
Kodex kanonického práva naopak 
doporučuje, aby kmotr byl zároveň 
kmotrem křestním, o pohlaví se již 
nezmiňuje. Jinak pro biřmovacího 
kmotra platí ustanovení jako pro 
kmotra při křtu (viz předchozí pojed-
nání o svátosti křtu). Stejné je to i s po-
vinnostmi kmotra. Nemůže-li kmotr 
přijít k biřmování osobně, může jej 
někdo zastoupit. Avšak i bez kmotra je 
možné biřmování přijmout.

Během obřadu vztahuje biskup nad 
biřmovance ruce a vyprošuje jim sedm 
darů Ducha svatého, na každého zvlášť 
klade ruce (znamená to, že na biř-
movance sestupuje Duch svatý) a zna-
čí je na čele olejem – „křižmem“ – 
znamením kříže. To je u této svátosti 
materie. Znamení kříže symbolizuje 
neohrožené vyznávání, které se oče-
kává od biřmovaného křesťana. Olej je 
znamením pro boj, neboť ve starověku 
měli zápasníci ve zvyku se před zá-
pasem mazat olejem, aby měli kluzké 
tělo a lépe vyklouzli protivníkovi 
z útočného chvatu. V životě křesťana 
jde ale více o duchovní boj. Před 
pokoncilní liturgickou reformou byla 
forma, tj. slova, které udělovatel 
biřmování říká během mazání olejem: 
„Znamenám tě znamením kříže a po-
siluji tě křižmem spásy ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého“. Liturgická 
reforma změnila formu (slova) na: 
„Přijmi pečeť daru Ducha svatého“, 
což odpovídá jedné formě používané 
v řeckém obřadu. Platné jsou sa-
mozřejmě obě. Forma pro biřmování 
není, tak jako u křtu, striktně dána 
a dle názoru mnoha teologů musí být 
pro její platnost vyjádřeno „pozna-
menání“ a „posilnění“. Proto jen 
„přijmi Ducha svatého“ nestačí (proto-
že Duch svatý je přijímán ještě ve 
svátosti křtu a svěcení). Ještě bývá 
zvykem, že biskup udělí biřmovanci 
políček se slovy: „Pax tecum – Pokoj 
s tebou“. To ovšem nepatří k obřadu 
biřmování, nicméně je to symbol 
pronásledování a tupení, které musí 
křesťan snášet pro víru. Na závěr se 
nad všemi biřmovanci modlí a žehná 
jim.

Mag.Theol. Tomáš Kiml, 
převzato z časopisu Světlo
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INAUGURACE BUDOVY SEMINÁŘE
REDEMPTORIS MATER V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

POZVÁNKA 

Rektor a bohoslovci Diecézně-
misijního mezinárdního semináře 
Redemptoris Mater srdečně zvou na 
slavnostní mši svatou u příležitosti 
INAUGURACE NOVĚ ZREKONSTRU-
OVANÝCH PROSTORŮ bývalého 
Kněžského domu, nynějšího sídla se-
mináře, kterou bude předsedat Mons. 
Vlastimil Kročil, biskup českobudějo-
vický, dne 8. července v 16.00 hod. 
v kostele Sv. Cyrila a Metoděje na ulici 
Želivského 3 v Českých Budějovicích. 

Po mši svaté bude následovat pro-
hlídka semináře, seznámení se s ži-
votem bohoslovců a malé pohoštění. 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Milí bratři a sestry třinecké farnosti!

Začínám tento svůj příspěvek poz-
vánkou na událost, která bude pro náš 
kněžský seminář důležitým momentem: 
budeme sekonečně stěhovat do nových 
prostor, které jsme připravovali po 
dobu více než osmi měsíců. Píšu 
„konečně“, protože ve 
svém prvním článku, který 
jsem psal na podzim mi-
nulého roku, jsem uvedl, že 
se budeme snažit o to, aby 
se to stěhování zvládlo do 
konce března. Nakonec se 
vše zpozdilo, takže jsme 
inauguraci s panem bisku-
pem stanovili až na den 8. 
července. Nepodařilo se 
nám dostat celou rekon-
strukci do konečné po-
doby, to bude trvat sa-
mozřejmě několik let, ale 
alespoň můžeme před-
stavit účastníkům inau-
gurace naši novou kapli 
a Svatyni Božího Slova, kde 
se s bohoslovci budeme 
modlit denně modlitbu 
breviáře, a kde budeme 
rovněž skrutovat Písmo 
svaté. Tyto dvě místnosti 
jsou srdcem semináře 
a jsou esteticky navrhnuty 
tak ,  aby  napomáhaly  
k hlubšímu prožívání mše 
svaté a osobní modlitby. 
Stavební úpravy nám pro-
váděla místní firma, ale 
spoustu prací jsme si dělali 
s bohoslovci sami. Zor-
ganizovali jsme rovněž dvě 
brigády, díky kterým se 

nám podařilo vymalovat celý vnitřní 
prostor této třípodlažní budovy a po-
ložit plovoucí podlahy. Naši bohoslovci 
se tak, kromě studia teologie a češtiny, 
mohli „odreagovávat“ i fyzickou prací, 
což jim určitě prospělo. Dvě třetiny 
prostoru budovy máme tedy k dneš-
nímu dni funkčně nastaveny v takové 
podobě, abychom zde mohli začít žít 
a fungovat jako kněžský seminář. Se 
zbývající třetinou pokojů budeme mu-
set dál pracovat a postupně je uvádět do 
stavu, aby se mohly i tyto místnosti 
začít prakticky využívat. Jak rychle to 
bude možné, to bude záležet i na výši 
finančních prostředků, kterou budeme 
mít k dispozici. Do inaugurace bychom 
měli tedy dokončit vnitřní i venkovní 
stavební úpravy, a po inauguraci se 
fyzicky přestěhujeme a začneme při-
pravovat vše na to, abychom po prázd-
ninách už mohli vstoupit do nového 
školního roku se vším tím, co život 
v kněžském semináři vyžaduje, aby se 
bohoslovci mohli plně věnovat studiu 
a duchovnímu životu, které jsou 

nezbytné pro duchovní formaci ke 
kněžství. Fotografie, které vidíte, před-
stavují ještě práce v plném procesu, ale 
do 8. července by už vše mělo být 
připraveno k inauguraci a k požehnání 
prostor budovy, které po slavnostní mši 
svaté udělí českobudějovický biskup, 
Mons. Vlastimil Kročil.

Tolik tedy k budově semináře. Co se 
pak týče života bohoslovců, tak i v tom-
to ohledu se dá hovořit o jakési roz-
bíhající se „rekonstrukci“ jejich osob-
ních životů, právě takto by se dala 
formace ke kněžství asi nejlépe charak-
terizovat. Když totiž mladý muž vstoupí 
do semináře, je to proto, že uviděl ve 
svém životě jakési znaky toho, že ho 
Bůh volá k tomu, aby zasvětil svůj život 
Jemu a službě druhým lidem. Tyto 
„znaky povolání“ je ovšem potřeba 
dobře rozlišit. Celý tento proces roz-
lišování je poměrně dlouhý, ale je 
potřeba, aby dostatečně dlouhý byl, aby 
mohlo být povolání dostatečně pro-
věřeno, a kandidáti mohli být dobře 
připraveni jak v oblasti duchovní a ve 

znalosti teologie, tak i pas-
toračně-misijní, díky práci 
s různými farními sku-
pinami a evangelizační 
činnosti. Našich šest za-
hraničních bohoslovců pro-
zatím pokračuje v nez-
měněné sestavě. Pokud si 
to během prázdnin nikdo 
z nich nerozmyslí, což by se 
mohlo samozřejmě stát, 
a v září nám přibudou další 
dva kandidáti, jak se to 
prozatím jeví, od října 
bychom snad tedy mohli 
vykročit s osmi kandidáty. 
To je ovšem v této chvíli 
ještě nejisté. Uvidíme, jak 
si Bůh toto dílo bude ve své 
prozřetelnosti vést sám. Je 
potřeba se modlit, bratři 
a sestry, za bohoslovce, ale 
i o nová kněžská a řeholní 
povolání, aby mladí lidé 
dnešních časů mohli v sobě 
objevovat Boží volání a ta-
ké měli odvahu říci Bohu 
své „ano“, navzdory tolika 
výzvám dnešní doby, která 
činí tuto volbu velmi od-
vážnou a náročnou. Ale 
Bůh pomáhá! Já jsem toto 
viděl i v těch našich bo-
hoslovcích, kteří si prošli 
svými prvními osobními 
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Farní pouť – Rajhrad, Želiv, Číhošť
V březnovém čísle měsíčníku se 

objevila první informace o připravované 
pouti. V tomto čísle jsou již konkrétní 
a přesnější informace, takže pro při-
pomenutí. 

Datum: 28. – 29. září 2018

Program: pátek – Rajhrad, Želiv; 
sobota – Číhošť

Ubytování a stravování: klášter Želiv 
pátek – večeře,
sobota – snídaně

• pokoj Economy (sociální zařízení 
+ sprchy na chodbě)

1x jednolůžkový, 6x dvoulůžkový, 
1x třílůžkový, 1x čtyřlůžkový

• pokoj Superior 
(koupelna, WC na pokoji)

6x dvoulůžkový, 4x třílůžkový, 
3x čtyřlůžkový 

Cena: verze Economy: 1400,- Kč; 
verze Superior: 1700,- Kč

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

V ceně není zahrnuto: prohlídkové 
okruhy kláštera Želiv – klášter nebo 
pivovar (50min, cca 150,-), sobotní oběd 
(cca 150,-) podle zájmu. Celkové ná-
klady tedy činí i s prohlídkou a so-
botním obědem 1700,- u Economy, 
2000,- u verze Superior.

Od březnové zmínky se podařilo 
cenovou kalkulací u verze Economy 
částku snížit o 100,- Kč. V neděli 
8. července po všech mších sva-
tých dopoledne bude opět v salce 
na faře zápis na tuto pouť. U zápisu 

se vybírá záloha – 1000,- Kč/osobu. 
Nyní je námi objednaný autobus z po-
loviny obsazen. Na místě obdržíte 
informace o programu, ubytování, stra-
vování atd. 

Vše se děje s předstihem a to proto, že 
se musí dojednat naše ubytování – 
pokoje. Nic nelze ponechávat na poz-
dější rozhodnutí. Cestovky si mohou 
dovolit last minute, my jsme vázáni na-
šimi farníky, kteří se rozhodují ztěžka, 
čímž ale zase ztěžují práci organi-
zátorům.

Po dohodě s recepcí ubytování 
v klášteře, jsme se dohodli o přednost-
ním obsazení pokojů Economy. Jedeme 
na pouť, takže předpokládám, že nebude 
problém s obsazením 3lůžkových 
a 4lůžkového pokoje. Trocha nepohodlí 
je také možnost odevzdání našich úmys-
lů pouti, je to pouze jedna noc.

Po poslední korespondenci a telefo-
nických rozhovorech, nás s radostí na 
místech, kde zavítáme, očekávají a těší 
se na nás. Můžeme očekávat i nějaké 
překvapení navíc, to jen na okraj.

Kdokoliv by chtěl finančně podpořit 
farní pouť a stát se jejím mecenášem je 
upřímně vítán. Na jednotlivých místech 
zasvěceným osobám, jež nás přijmou, 
poděkujeme a předáme malou pozor-
nost. To obnáší nějakou finanční podpo-
ru, kterou není možno odhadnout, zá-
leží na štědrosti Vás – dárců – poutníků.

Pokud se chcete osobně na něco 
zeptat, jsem k dispozici na telefonním 
čísle 605 302 634.

Na cestu s námi vyjdi, Pane.

Tomáš Kyvalský – Kivi

krizemi, ale na konci prvního roku – 
i přes všechny těžkosti s jazykem, 
náročným studiem, přizpůsobováním 
se podmínkám naší kultury a mentality 
– jsou prozatím ochotni kráčet dál po 
této cestě. Všichni potřebujeme hodně 
síly a pomoc Ducha svatého, oni i já. 
I pro mě byl tento první rok velmi 
náročný, protože i pro mě je tato role 
nová a budu se muset hodně učit 
a postupně získávat zkušenosti. Velkou 
pomocí pro duchovní život semináře je 
přítomnost spirituála, kterým byl v led-
nu tohoto roku jmenován P. Ladislav 
Proks, původem ze Slovenska, který má 
za sebou dlouholetou zkušenost pas-
torace ve Španělsku. O stravování se 
pak starají dvě ženy na důchodě, které 
se daly bezplatně do služby semináři, 
a notnou měrou přispívají k vytváření 
nezbytného zázemí života semináře.

Tolik tedy aktuální informace od nás 
zde v Českých Budějovicích. Na závěr 
bych chtěl sdělit těm z vás, kdo byste 
měli touhu se slavnostní inaugurace 8. 
července zúčastnit, že budete srdečně 
vítáni, ale cestu a případný nocleh byste 
si museli zajistit sami, protože nebude 
v našich silách se postarat o všechny. 
Na inauguraci totiž přijedou rodiče 
a rodinní příslušníci bohoslovců, po-
cházejících z Itálie, Španělska, Polska 
a Chorvatska. Pro ně připravujeme 
ubytování a program. Jsou ale pozvány 
rovněž různé autority, z duchovního 
a společenského života, a tak je pro nás 
celá organizace poměrně hodně ná-
ročná.

Na závěr přikládám opět číslo našeho 
bankovního účtu, pokud by někdo z vás 
chtěl přispět na seminář. My se kaž-
dodenně modlíme za naše dobrodince, 
za které sloužíme pravidelně mše svaté. 

Jsem rád, bratři a sestry, že jsem se 
mohl s vámi podělit o tyto informace 
a prosím o vaši modlitbu nejen za naše 
bohoslovce, ale i za všechny, kteří 
kráčejí po cestě duchovního rozlišování 
v kněžských seminářích také v Praze 
a Olomouci. A modleme se rovněž, ať 
nám Panna Maria, naše Orodovnice, 
vyprošuje nová kněžská a řeholní 
povolání, aby tak církev v naší vlasti 
mohla nadále přinášet Ježíše Krista 
nejen všem věřícím, ale i těm, kteří se 
s ním ještě nesetkali. 

P. Zdeněk Gibiec

JAK NÁM FINANČNĚ POMOCI

Účet: 282379337/0300 CZK

Název účtu: REDEMPTORIS MATER

IBAN: 
CZ47 0300 0000 0002 8237 9337

První soboty v měsíci
Milí farníci,

přijměte prosím pozvání ke slavení 
prvních sobot v měsíci v duchu 
fatimského poselství. Pobožnosti se 
konají každou první sobotu v měsíci 
(nejbližší termíny jsou 7.7., 4.8., 1.9., 
6.10., 3.11. a 1.12.). Program začíná 
večerní mší svatou v 17.00, bez-
prostředně po ní (cca v 17.45) následuje 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
s modlitbou svatého růžence se zpěvy, 
chválami a tichá adorace proložená 
krátkými texty k rozjímání. Program je 
zakončen zásvětnou modlitbou k Panně 
Marii Fatimské a svátostným po-
žehnáním.

Po skončení Jubilea Fatimy v loň-
ském roce a nedávném zasvěcení naší 

farnosti Bohu skrze Neposkvrněné 
Srdce Panny Marie je slavení po-
božnosti prvních sobot další příležitostí 
nejenom se více setkat s Pannou Marií 
a s Ježíšem, ale i k vykonání smírných 
obětí za všechny urážky, rouhání 
a lhostejnosti, kterými je uráženo 
Nejsvětější Srdce Pána Ježíše tak, jak 
k tomu vybízela Panna Maria ve 
Fatimě.

„Každou první sobotu se uzavírají 
brány pekla: nikdo nebude zavržen. 
Brány očistce se otevírají. Mnoho duší 
přijde do nebe. To je dílo milosrdné 
lásky mého Syna, kterou odměňuje ty 
duše, které uctívají mé Neposkvrněné 
Srdce!” (zaslíbení Panny Marie).

Srdečně zve třinecká mládež
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ÚKOL PRO

DVA BRATRY

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

V 9. století byl na našem území 
státní útvar, kterému říkáme 
Velká Morava. Vládl zde kníže 
Rastislav. Ten vypravil poselstvo 
k byzantskému císaři Michalovi 
III. se žádostí, aby vyslal na 
Moravu misionáře mluvící slo-
vanským jazykem. Císař vybral 
pro tento úkol dva bratry ze 
Soluně – Konstantina a Meto-
děje. Byli velice schopní a v mi-
nulosti se už několikrát osvěd-
čili. Vyslání Konstantina a Meto-
děje na Velkou Moravu zná-
zornili dva malíři jedné malířské 
školy. Najdeš mezi obrazy deset 
rozdílů?

JAKÝ POKLAD

NÁM PŘINESLI?
Svatí Cyril a Metoděj neodmyslitelně patří 

k našemu národu – k jeho historii, kultuře i víře. 

Přišli k nám, aby nám přinesli radostnou zprávu 

o Ježíši Kristu. Na své působení se předem dobře 

připravili. Cyril sestavil pro slovanský jazyk 

staroslověnské písmo – hlaholici. Díky němu 

nám přinesli jeden velký poklad. Víš který?

Vyluštíš ho pomocí písmen hlaholice v tabulce.

Tajenka: Cyril s Metodějem nám přinesli
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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

Rok uběhl jako voda a v neděli 
10.6.2018, v sedm ráno, jsme se vydali 
na pouť do Čenstochové. Cesta nám 
utekla velmi rychle. Hodně se zpívalo, 
pro děti byl nachystán bohatý program 
s hádankami, kvízy a všelijakými 
křížovkami. Po jejich splnění byly 
odměněny sladkostmi a nebylo jich 
málo. Jelikož jsme letos jeli mimo pouť 
rodin, po příjezdu na místo si každá 
rodina udělala vlastní program. Mše 
svaté byly slouženy jak v bazilice, tak 
v kapli. Každý si mohl vybrat, jak mu to 
vyhovovalo. Potom jsme si prohlédli 
v klidu a bez žádné tlačenice baziliku 
a její okolí, pomodlili v tichosti u obrazu 
Panny Marie Čenstochovské a pokochali 
krásami okolí. Při zpáteční cestě jsme si 
opět zasoutěžili a než jsme se nadáli, 
byli jsme v Třinci. Za sebe i za všechny 
účastníky bych chtěla poděkovat jedné 
farnici, která nás podpořila finančně. 
Díky tomu děti jely zadarmo a jedné 

Celé prázdniny máte před sebou, 
Na Ježíše nezapomeňte, 
vemte Ho s sebou.
Užijte si je hezky a v bezpečí, 
On vás bude mít ve své péči.

Během prázdnin je modlitba desátku 
růžence jako obvykle. Děti si mohou do 
sešitku nakreslit obrázek místo nálepky. 
Ty se budou rozdávat opět od září!

Ze srdce děkuji všem, kteří nám 
darovali finanční příspěvky a nosili 
sladkosti pro děti! Díky tomu jsme 
mohli na konci školního roku připravit 
losování a zakoupit odměny pro naše 
nejmenší.

Krásné a požehnané prázdniny všem 
přeje za celý tým Lucka M.

Milé děti!

Pouť 
do Čenstochové

Charita Třinec hledá pracovníka 
do půjčovny zdravotních 

a kompenzačních pomůcek 
na dohodu o provedení práce, 

nástup možný ihned.

Požadavky: 

- manuální zručnost

- komunikativnost

- zodpovědný přístup k práci

- ochota

- ochota učit se novým věcem

- řidičský průkaz skupiny B výhodou

Zájemci o tuto práci se můžou hlásit 
osobně v kanceláři Charity Třinec, 

e-mailem na adrese  
marta.bezecna@trinec.charita.cz, 

nebo telefonicky na čísle 724 257 219.

Těšíme se na spolupráci, 
Marta Bezecná

opět je tu čas prázdnin a my tě chceme pozvat na letní FARNÍ 
DĚTSKÝ TÁBOR. Bude se konat od 16. do 22. 7. 2018 v Nýdku 
Hluchové v Hájence KOLIBISKA. Motem letošního tábora je 
„HLEDÁME AGENTY“, protože spousta dobrodružství a taj-
ných misí či úkolů může udělat agenta právě z tebe. Pokud jsi ve 
3. - 8. třídě, je tábor určen právě tobě. Přijď mezi nás – určitě 
zaženeš nudu, prožiješ spoustu nových zážitků a strávíš pár dní 
s Bohem a kamarády! 

Cena tábora je pro tebe 2 000,- Kč, pokud vezmeš i dalšího 
sourozence, pak za něho rodiče zaplatí už jen 1 000,- Kč. 
Přihlásit tě může mamka nebo taťka na tel. č.: 792 368 948 
nebo na email: bongilajrenata@gmail.com, a to co nejdříve. 

Těšíme se na tebe – třinecká mládež a SA

Ahoj školáku,

Poslední červnovou neděli se v naší farnosti konalo 
Poděkování k ukončení školního roku 2017/18. Na této akci 
pořádané spolkem Sanctus Albertus se sešlo přibližně 40 
dětí se svými rodiči. Pro děti bylo v areálu fary připraveno 
občerstvení a stanoviště s úkoly. Konalo se také vyhod-
nocení celoroční účasti na nedělním desátku a byly předány 
odměny. Skákací hrad sice nebyl, poněvadž nás počasí 
trošičku postrašilo deštěm, ale i přesto si děti užily spoustu 
zábavy a her. Snědl se veškerý připravený guláš a párky 
v rohlíku. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 
zejména paní Silvě za přípravu her pro děti. Těšíme se na 
Vás na další akci, kterou bude Farní festyn.

Pořadatelé

Poděkování k ukončení
školního roku

sociálně slabé rodině se čtyřmi dětmi 
splnila sen zúčastnit se této pouti. Velký 
Pán Bůh zaplať, v modlitbách na ni 
myslíme a děkujeme. 

Silva 
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.8.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 25.7.2018.

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, Hospodi-
ne, neboť jsi mě vysvobodil.
ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie 
wybawiłeś.

14. neděle v mezidobí (8.7.)
1. čtení: Ez 2,2-5; 2. čtení: 2 Kor 
12,7-10; Evangelium: Mk 6,1-6
Žalm: odp. Naše oči hledí na Hospodi-
na, dokud se nad námi nesmiluje.
ref. Do Ciebie Boże wznoszę moje oczy.

15. neděle v mezidobí (15.7.)
1. čtení: Am 7,12-15; 2. čtení: Ef 1,3-14; 
Evangelium: Mk 6,7-13
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své 
milosrdenství a dej nám svou spásu!
ref. Okaż swą łaskę i daj nam 
zbawienie.

16. neděle v mezidobí (22.7.)
1. čtení: Jer 23,1-6; 2. čtení: Ef 2,13-18; 
Evangelium: Mk 6,30-34
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego.

17. neděle v mezidobí (29.7.)
1. čtení: 2 Král 4,42-44; 2. čtení: Ef  
4,1-6; Evangelium: Jan 6,1-15
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš 
nás, Hospodine.
ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do 
syta.

18. neděle v mezidobí (5.8.)
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: Ef 
4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35
Žalm: odp. Nebeský pokrm dal jim 
Hospodin.
ref. Pokarmem z nieba Pan swój lud 
obdarzył.

§Neděle 1.7.2018 – 13. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Úterý 3.7.2018 – svátek sv. Tomáše, 
apoštola.

§Čtvrtek 5.7.2018 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy.

§Neděle 8.7.2018 – 14. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Středa 11.7.2018 – svátek sv. Bene-
dikta, opata, patrona Evropy.

§Neděle 15.7.2018 - 15. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Pondělí 16.7.2018 – svátek výročí 
posvěcení ostravské katedrály.

§Neděle 22.7.2018 - 16. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pondělí 23.7.2018 – svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky Evropy.

§Středa 25.7.2018 – svátek sv. Jakuba, 
apoštola.

§Neděle 29.7.2018 – 17. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Pátek 3.8.2018 – první pátek v měsíci.

§Neděle 5.8.2018 – 18. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

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

§Poslední neděli v měsíci  – Mariánské 
večeřadlo. 

§Každý 28. den v měsíci se modlíme 
spolu s ostatními farnostmi v naší zemi 
za český národ.

§V průběhu týdne mše svaté začínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, 
středu, pátek – ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní 
polsky, večerní česky. 

§Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
do 19.00 hodin.

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

Nedělní a sváteční
liturgie v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červenec 2018

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení se tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit 
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
církve to všechno přináším jako svou 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů.

Evangelizační úmysl

Kněží v pastoraci

Aby kněží, kteří ve svém pasto-
račním úsilí zakoušejí únavu a osa-
mění, nalézali pomoc a útěchu v dů-
věrném vztahu s Pánem i v přátelství 
se spolubratry.

Národní úmysl

Aby člověk naplňoval své jedinečné 
poslání, které spočívá v tom, že smí 
Boha chválit (srv. Žl 148).

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.


