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Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Jezus 
odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go 
wówczas, a dałby ci wody żywej.

Jezus i Samarytanka

J 4, 7-10
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Ekonomické okénko: hledáme 20 dobrovolníků
V říjnovém čísle našeho farního 

časopisu MOST jsem psal v ekonomic-
kém okénku zejména o hospodářských 
činnostech v naší farnosti v letošním 
roce. Na závěr jsem se zmínil i o tom, že 
se mimo jiné v jednom z dalších čísel 
vrátím k různým nápadům z oblasti 
provozního fungování farnosti. Již 
v tomto listopadovém čísle si vám 
dovolím přednést níže uvedený návrh. 
Tento návrh zazněl na posledním 
zasedání ekonomické rady farnosti 
a jeho autorem je pan Stanislav Klais, 
který v naší farnosti vykonává jak 
funkci kostelníka, tak zejména údržbá-
ře, dá se říct, že je hospodářským 
správcem farnosti - koordinátorem. 
Jde o to, že mnoho aktivních farníků 
stárne nebo ze zdravotních důvodů již 
nemůže vykonávat pomocné práce tak, 
jak doposud činili po mnoho let. Tito 
lidé mezi jinými slouží a zajišťují řádný 
chod některých významných slavností 
a obřadů v kostele. Problém je, že jsou 
to pořád ti stejní a navíc jich ubývá. 
Jednoduše řečeno „stará garda“ ze-
stárla a je třeba je nahradit či doplnit 
mladšími. Proto je tady návrh spojený 
s velikánskou prosbou na všechny. 
Všichni dobře víme, že když se nějaké 
povinnosti rozdělí mezi více osob, tak 
se dají zvládnout a zejména skloubit 
s rodinným životem a rodinnými 
povinnostmi farníků. Málokdo z nás, 
kdo má rodinu si může dovolit, aniž by 
si ji nerozvrátil, pomáhat ve farnosti ve 
všem, všude a vždy, když je třeba. Ale 
naprostá většina z nás si může dovolit 
pomáhat občas, v rámci říkejme tomu 
„specializace v něčem“. Velmi důležitá 
je dělba práce. Jeden dělá tohle, druhý 
zase dělá tamto. Časově je to přijatelné. 
O tomto pokusu o dělbu úkolů budou 
další řádky, o dělbě a specializaci je 
onen návrh pana Stanislava Klaise. 
Navrhujeme vytvořit 5 (slovy pět) 
skupin, které by si rozdělily hlavní 
provozní úkoly v církevním roce. Tyto 
skupiny osob by zajišťovaly od nynějš-
ka do budoucna to, aby vždy bylo vše 
řádně a včas připraveno. Samozřejmě 
„po akci“ i uklizeno a dáno na své 
místo. Konkrétně: skupina číslo 1 by 
měla pracovní název dejme tomu 
„dušičková“. Jde o to, aby v ní byli 
3 muži, kteří zajistí kompletně přípravu 
mše svaté na hřbitově dne 2. listopadu 
každého roku. Samozřejmě by museli 
odnést a přinést (přivézt) například 
přenosný obětní stůl a vše potřebné. 
Znamená to přijít s časovým předsti-
hem, vše připravit, být přítomen celé 

mše svaté a po ukončení vše vrátit do 
původního stavu. Takže „dušičková 
skupinka = 3 muži“. Skupinka číslo 
2 by měla pracovní neoficiální název 
„vánoční“. Vánoční skupina by čítala 
5 mužů a byla by takzvaně v akci dva 
dny: před Štědrým dnem a pak po 
Hromnicích. Náplní skupiny by byly 
2 úkony: upevnění do stojanů, rozmís-
tění a ozdobení vánočních stromků 
kolem oltářů, jejich ozdobení včetně 
„práce ve výškách“. Druhým neméně 
důležitým úkonem by bylo postavení 
a pak uklizení jesliček v boční kapli. 
Práce velmi potřebná a záslužná! 
Umíte si představit kostel o vánocích 
bez stromků a bez jesliček včetně 
hlavou kývajícího a mince žeroucího 
černouška? Já ne. Další skupinka číslo 
3 by se jmenovala „skupinka velikonoč-
ní“. Požadavek na čas: 2 dny (před 
a po), počet členů: 4 muži. Jejím 
úkolem by byla montáž a demontáž tzv. 
božího hrobu. Co to je a kde je, není 
třeba vysvětlovat. Skupinka číslo 4 by 
se mohla pracovně jmenovat 
„skupinka Božího Těla“. Požada-
vek na čas: 1 den, den, kdy se 
koná v naší farnosti průvod 
Božího Těla. Počet osob: 8 mužů. 
Tato skupinka by v den průvodu 
složila 4 venkovní oltáře. Po 
ukončení průvodu by byl postup 
opačný: demontáž a uskladnění 
konstrukcí 4 oltářů. Celkem tedy 
se hledá pro tyto 4 základní sku-
piny 20 mužů. Celkem 20 far-
níků, kteří by v podstatě jeden-
krát za rok byli ochotni si udělat 
svoji práci, svoji specifickou 
službu pro farnost. Pozor! Tato 
prosba nemíří primárně mezi ty, 
kteří již něco v naší farnosti 
dělají, a to třeba i velmi pravidel-
ně a často. Tato prosba, výzva, 
apel míří na ty muže, raději 
muže mladší a středního věku 
a studenty, kteří zatím tak nějak 
pouze do kostela docházejí na 
pobožnosti, ale zatím se nijak 
neangažují. Třeba zde máme 
ještě nějaké personální rezervy, 
aby pořád ti stejní nedělali 
všechno, nebo skoro všechno. 
Pan Stanislav Klais řekl jasně, že 
všechny ochotné v prvním roce 
kompletně zaučí, bude osobně 
přítomen akci, ukáže, kde co je, 
kde se co najde, kam se co dává. 
Jak se říká, poradíme, zaučíme, 
zaškolíme. Vybere se jakýsi 
vedoucí skupinky, garant, který 

si pak onu skupinku už bude v budou-
cnu sám řídit, organizovat, eventuálně 
doplňovat. Bude spojkou mezi skupin-
kou a panem Klaisem. Moc prosíme, 
přihlaste se! Žádná práce výše popsaná 
svou složitostí a náročností nepřekra-
čuje požadavky na průměrnou fyzickou 
zdatnost. Samozřejmě, a to chci zdů-
raznit, přihlásit se můžou všichni muži, 
i ti, kteří i již nyní pomáhají, jsou 
aktivní a takříkajíc drží chod farnosti 
„nad vodou“. Přihlásit se může každý 
ochotný. Jsem optimista, věřím, že se 
oněch „20 spravedlivých mužů“ najde. 
Hlaste se prosím osobně kdykoliv 
u pana Stanislava Klaise, a to pokud 
možno do konce listopadu. Někdy 
v z příštích čísel se k tématu vrátím. 
Buďme dobré mysli, vždyť víra hory 
přenáší a já věřím, že to společnými 
silami dáme. Slovy Jan Wericha „Ten 
umí to a ten zas tohle, a všichni 
dohromady uděláme moc“. 

Marian Kozok  

Smírná modlitba
Na usmíření potupné urážky Matky Boží, 
stržením mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí v Praze 3. 11. 1918 po 
první světové válce.

Dovoláváme se Tvojí lásky, Matko,

lásky ochotné svým dětem vždycky 
odpustit.

Den se nachyluje, snad už času nakrátko, 

sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit.

Tvá dobrota zve nás, Královno míru,

když celá naše země bouří zmítána,

zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru,

vždyť Ty, Matko, jediná jsi naše záchrana!

Obraz Tvůj, kdys bezohledně roztříštěný,

kéž celý a krásný v srdci zas neseme,

potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený,

neodepře vlasti naší pohnání své!

Přijmi korunu a chop se žezla svého,

právem lásky patřila vždy Tobě česká zem!

Pro dobrotu Tvého Srdce mateřského,

ať je národ náš už navždy Tvým národem!

(Modleme se denně tuto modlitbu za obno-
vení Mariánského Sloupu v Praze až do 
doby, kdy bude tento sloup skutečně stát na 
původním místě.)
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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! 

Mezi druhy přímluvné modlitby 
patří také modlitba za zemřelé. Při 
každé mši se minimálně dvakrát na ně 
vzpomíná, při přímluvách a v eu-
charistické modlitbě, pak také v denní 
modlitbě církve a my jako karmelitáni 
na zemřelé vzpomínáme po modlitbě 
uprostřed dne. Také celý první listo-
padový týden je zacílen na pomoc 
zemřelým. Kde má tato modlitba své 
kořeny a jak se má správně chápat?

Od počátku křesťané viděli důle-
žitost této modlitby. Během pronás-
ledování v prvních staletích někteří 
křesťané ze slabosti zapřeli svou víru 
v Krista, ale později se chtěli vrátit, 
a tak prosili o smíření s Církví. Těmto 
lidem bylo uloženo dlouhé pokání 
a často se stalo, že mnozí, než ho 
vykonali, zemřeli.

V této situaci začínají pastýři hledat 
různá řešení, která by potvrdila, že 
kajícníci mohou své pokání dokončit 
i po fyzické smrti, protože za života 
chtěli mít účast na životě Kristově.

Nacházejí opěrný bod v horském 
kázání (Mt 5,25n): „Dohodni se se 
svým protivníkem včas, dokud jsi na 
cestě k soudu, aby tě neodevzdal 
soudci a soudce žalářníkovi a byl bys 
uvržen do vězení. Amen, pravím ti, 
že odtud nevyjdeš, dokud neza-
platíš do posledního haléře.

Díky tomuto místu z Písma začali 
otcové uvažovat o tom, že možnost 
pokání neexistuje pouze na tomto 
světě, ale i po smrti, protože řecké 
slovo označující žalář (filaké) ozna-
čovalo také říši zemřelých.

A už zde začínají modlitby za zem-
řelé jako projev naší lásky. Tertulián 
(+225) mluví o každoroční oběti, kte-
rou přináší vdova za svého zemřelého 
manžela ve výroční den jeho úmrtí.

Z výše uvedeného je vidět, že 
hlavním důvodem k posmrtné 
očistě je jakási morální nedo-
konalost (zapření), ale Tertulián vidí 
ještě jiný důvod k této očistě a to je, 
aby mohl člověk plně dokončit 
svůj lidský rozvoj. Jako příklad 
uvádí příběh sv. Perpetuy a Felicity. 
Perpetua vidí ve snu svého mladšího 
bratra, který jako mladý zemřel 
zřejmě na rakovinu. Ona ho vidí jako 
slabého, s rakovinnou ranou, v horku 
před příliš vysokou nádrží s vodou, 
z níž se její bratr nedokáže napít. 
Perpetua chápe poselství snu jako 

Modlitba za zemřelé - původ a jak ji správně chápat
výzvu k modlitbě za bratra a po nějaké 
době jej vidí uzdraveného, čistého 
a svěžího. Na tento důvod se názory 
odborníků liší.

K hlavnímu textu Písma, o kterém 
jsme mluvili, se brzy přidávají další 
texty. Ze Starého zákona jde o známý 
příběh Judy Makabejského, který 
u padlých spolubojovníků nachází 
sošky bůžků a nechává za ně přinášet 
v Jeruzalémě oběti a modlí se za ně, 
aby spáchaná vina byla zcela odstra-
něna (2 Mak 12,32-46).

Celý pohled rozšiřují východní ot-
cové, kteří smrt chápou jako přechod 
do lepšího života, který je dán jasným 
viděním a poznáním Boha tváří v tvář. 
A člověk, který nestihl dorůst během 
života do podoby Boha (1 Jan 3,2), 
tedy ho nemůže ještě jasně vidět ani 
poznávat, tak po fyzické smrti bude 
dále očišťován.

Tedy smyslem očisty (pokání) je 
především proměnit všechno, co ne-
bylo v životě nasměřováno na Krista 
a neúčastnilo se jeho poslání a života. 
To, co nebylo v pozemském životě 
děláno pod vedením Ducha Svatého 
musí být očištěno. (srv. 1 Kor 3,11-15)

Symbolem tohoto očištění je oheň, 
kterým je podle Písma samotný Bůh 
(Žd 12,29), nebo Kristus (Zj 19,12) 
nebo Duch Svatý.

Sem už nepatří pouze morální ne-
dokonalost, ale i všechno to, co jsme 
dělali pouze z vlastních sil, co bylo 
přebytečného a vytvořeno z naší do-
mýšlivosti (ze slámy a ze dřeva), 
i všechno to na čem jsme tady na zemi 
příliš ulpěli.

Dokonce se člověk musí očistit 
i z nevykonaných činů či z neúplného 
naplnění svého poslání, které Bůh 
každému člověku ve větší či menší 
míře dává.

Člověk tak asi po smrti pozná, jak 
mohl být jeho život rozvinut a jak by 
byl plodný, kdyby... Tím největším 
utrpením asi nebude pouze toto poz-
nání, ale především uznání této věci 
uprostřed všeobjímajícího láskypl-
ného, ohnivého a všepronikajícího 
Ježíšova pohledu.

Příkladem může být člověk, který se 
na konci života po zlém životě obrátí 
ke Kristu. Jeho hříchy jsou mu od-
puštěny, ale takový člověk toho moc 
dobrého neudělal a nenaplnil poslání, 
které mu Bůh dal.

Kdyby se například sv. Cyril s Meto-
dějem nakonec rozhodli, že na Mo-
ravu nepůjdou, a pak by je to na konci 
života mrzelo, a třeba se i z toho 
vyzpovídali, jistě by byli spaseni, ale 
nevykonali by to veliké, co vykonali. 
Jejich život by nebyl tak plodný.

Tento očistný proces je, podle 
Klementa Alexandrijského, také zá-
vislý na vzájemné péči všech údů 
v těle Církve. Ten, kdo je očištěn, se 
věnuje ostatním, kteří se očišťují. Tato 
pomoc vzájemné očisty začíná již 
v tomto světě a není přerušena ani 
smrtí.

Lidé si mohou pro sebe navzájem 
trpět a nést se, dávat si a navzájem 
přijímat.

Tady se znovu dostáváme k ta-
jemství sounáležitosti. K tomu píše 
papež Benedikt XVI. ve své encyklice 
Spe salvi čl. 48: „Duším zesnulých 
může být poskytnuto „občerstvení 
a posilnění“ prostřednictvím Eucha-
ristie, modlitby a almužny. Fakt, že 
láska může dosáhnout až na 
onen svět, že je možné vzájemné 
obdarování a přijetí, kterými zůstá-
váme spojeni jedni s druhými cito-
vým poutem i přes hranici smrti, bylo 
základním přesvědčením křesťanství 
během všech staletí a představuje 
dodnes útěšnou zkušenost. Kdo by 
nezakusil potřebu dát svým drahým, 
kteří jsou již na onom světě, znamení 
dobroty, vděčnosti nebo žádosti o od-
puštění?

(…) měli bychom si uvědomit, že 
člověk není monáda (jedinec) 
uzavřená sama do sebe. Naše 
existence jsou v hlubokém spo-
lečenství mezi sebou a pro-
střednictvím mnohotvárných in-
terakcí jsou jedna s druhou spo-
jeny. Nikdo nežije sám. Nikdo 
nehřeší sám. Nikdo není spasen 
sám. Do mého života neustále 
vstupuje život těch druhých: ve 
zlém i v dobrém. Má přímluva za 
druhého tak není věcí jemu cizí, 
nějakou vnější věcí ani po smrti. 
V této propojenosti bytí může moje 
poděkování jemu, moje modlitba za 
něho, znamenat malou část jeho 
očištění.

Když prosíme za zemřelé, pak pro-
síme o zkrácení jejich očistného 
utrpení. Jinými slovy o to, aby co 

(pokračování na str. 4)
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Reinkarnace v evropském a indickém pojetí
Jak se na posmrtný život dívají ti, kdo 

neuznávají Krista a vzkříšení?

Židé neustále čekají Mesiáše. Vy-
koupení zde není osobní, ale kolektivní 
záležitost.

Mohamedáni, muslimové si mu-
sejí cestu do nebe sami vybojovat. Snad 
z toho pramení jejich enormní tvrdost 
vůči nevěřícímu okolí.

Ateisté "vyznávají", že po smrti není 
"nic"! 

V oblasti Indie "vládne" představa 
reinkarnace - převtělování. Ta zasahuje 
i do Evropy, zde je však velice upravená 
a zesvětštělá. Je to vlastně pokus 
zvláštním způsobem obejít jak sku-
tečnost: víra - smrt - vzkříšení - 
odpovědnost - spása, tak i skutečnost: 
po smrti není nic. Evropská upravená 
reinkarnační představa: umřeme - ne-
vadí, čekají nás další životy, je vlastně 
pseudonadějí. To, že to lidé snadno 
přijímají, jistě svědčí o touze člověka po 
transcendenci, po tom, aby smrtí 
všechno neskončilo.

Z hlediska dnešního člověka má 
nauka o reinkarnaci i tu "výhodu", že si 
člověk vystačí sám - nepotřebuje Vy-
kupitele a to je lákavé. Původní indický 
cíl je ale dosáhnout přes minimální 
počet dalších životů nirvány - tedy 

rozplynutí se v univerzu. Evropské 
chápání reinkarnace je tedy v tomto 
určitým způsobem posunuto - co 
nejvíce životů, "abychom si užili". 
Člověk křesťan má ale někoho, s kým se 
chce setkat tváří v tvář - Boha. Ind 
nemá nic, chce se rozplynout v ničem.

Evropské chápání reinkarnace 
je projekcí lidského přání užít si 
života co nejdéle, tedy opako-
vaně...

Evropská představa o převtělování je 
tedy odlišná od původní představy 
indické. Evropská představa o "životě" 
po smrti je jednoduše řečeno: "aby to 
bylo tak, jak by si to člověk před-
stavoval, jak by to chtěl". Člověk bere 
život jako určitou absolutní kladnou 
hodnotu, ke které by se rád vrátil. Proto 
je evropské uvažování o reinkarnaci 
postaveno na této představě. A to je 
z psychologického hlediska důvod, proč 
je reinkarnace tak oblíbená. Evropské 
chápání reinkarnace je projekcí lid-
ského přání užít si života co nejdéle, 
tedy opakovaně. Člověk si nedovede 
představit, co bude po smrti, a ze svých 
sil je před aktem smrti naprosto 
bezradný. Hledá, kudy by našel vý-
chodisko.

Proč by totiž například dobře za-
jištěný důchodce (třeba v Německu) 

měl toužit po tom, aby po smrti nebylo 
nic, anebo na druhé straně proč by měl 
toužit po nějaké záchraně Ježíšem? On 
je spokojený a rád by si takový život 
zopakoval. Myslí si, že na všechno stačí 
sám! Podvědomě touží po lepším 
životě, ve kterém opraví chyby, kterých 
se zde nyní dopustil.

...převtělování je v původním 
indickém podání ale spíše tres-
tem.

Převtělování v původním indickém 
podání je ale něco zcela jiného, než se 
hlásá v Evropě. V indickém podání 
reinkarnace souvisí s hříchem a od-
platou - další převtělení je určováno 
kvalitou nynějšího života a další 
existence je vlastně spíše trestem, 
odplatou za špatné jednání. Jestliže 
člověk žije špatně, tak mu "hrozí" 
několik dalších životů. Cílem v in-
dickém podání totiž je, aby koloběh 
životů byl co nejkratší, aby se člověk 
mohl co nejdříve "rozplynout v uni-
verzu". Evropské představy oproti 
tomu sledují "osobní cíle", zachování 
osobní identity, zatímco cíl původního 
indického směru je vlastně neosobní - 
ztráta lidské identity, ono rozplynutí se 
v univerzu.

Autor: Aleš Opatrný 

nejrychleji uznali a přijali vše, co 
poznávají v Ježíšově pohledu lásky 
jako nedostačující.

Když mluvíme o zkrácení této očisty, 
tak nemyslíme na náš čas chrono-
logický, ale spíše na čas vztahu, který 
smrtí nekončí.

Prostředky pomoci zemřelým

! Na prvním místě musíme zmínit 
slavení Eucharistie. Dnes je běžným 
jevem, že se nejčastěji kolem data 
úmrtí nechává sloužit mše za zesnu-
lého nebo celou rodinu.

! Je to určitě dobrá věc, ale často se 
setkávám s tím, že k tomu je ne-
přímo magický přístup. Člověk za 
mši zaplatí, ale pak se jí vůbec 
nezúčastní, pan farář to přeci za 
mne udělá.

! Stojí alespoň jednou do toho 
„pořádně investovat“. Najít si čas 
a něco o svých zemřelých si zjistit. 
Člověk je nejednou překvapen, kolik 
závažných problémů se tam vys-
kytlo, i když navenek se všichni 
tvářili, že vše bylo v pořádku.

! Důležité je také pokusit se zjistit, 
jestli zemřeli zaopatřeni svátostmi 
nebo jestli zemřeli náhle, tragicky, 
jaký byl jejich vztah k Bohu a církvi, 
jaké měli vztahy mezi sebou v ro-
dině, nejsou o nich známá nějaká 
veřejná tajemství a selhání?

! Tyto všechny informace mně mohou 
pomoci se více zaangažovat k mod-
litbě za ně. Díky tomu se se 
zemřelými sblížím, už mi nejsou tak 
cizí a možná lhostejní. Mohu se také 
opatřit jejich fotky a ty si dát do 
svého modlitebního koutku.

! Pokud zjistím nějaké závažnější věci 
z jejich života, mohu zástupně, jako 
to dělal prorok Daniel, činit pokání. 
Vydám se na pouť na nějaké poutní 
místo, pravidelně se modlím po 
nějakou dobu litanie, novénu aj… 
a prosím o odpuštění a požehnání 
do naší rodiny.

Zpracováno podle článku Richarda
Machana: Posmrtná očista,

Communio 2/2002, str. 138–154.
Redakčně upraveno P. Františkem

Z. Horákem, O. Carm.
www.pastorace.cz

Nemá se věřit každému výroku nebo 
popudu, ale každou věc je třeba opatrně 
a obezřetně uvážit podle Boha. Bohužel, 
často věříme a mluvíme o jiném raději 
zlé než dobré; tak jsme slabí. Ale 
dokonalí lidé nevěří tak snadno každé-
mu povídání, poněvadž znají lidskou 
slabost náchylnou ke zlému a v řečech 
značně nespolehlivou.

Je velkou moudrostí neukvapovat se 
v jednání a nesetrvávat tvrdošíjně na 
svém mínění. K této moudrosti také 
náleží nevěřit každému lidskému po-
vídání a nedonášet hned jiným, co jsme 
slyšeli nebo co nám bylo svěřeno. 
S moudrým a svědomitým člověkem se 
poraď a hleď se raději poučit od lepšího, 
než se řídit svými nápady.

Ctnostný život činí člověka moudrým 
podle Boha a v mnohém zkušeným. Čím 
bude kdo sám u sebe pokornější a Bohu 
poddanější, tím bude ve všem moudřejší 
a spokojenější.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

O prozíravosti
v jednání
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Nádherné myšlenky Matky Terezy
„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí 

a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li 
k nim laskaví, stejně vás obviní ze 
sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte 
laskaví. Budete-li úspěšní, získáte 
některé falešné přátele a opravdové 
nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li 
upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy 
ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li 
léta budováním něčeho, co vám jiný 
zničí přes noc, budujte znovu. Nalez-
nete-li štěstí, klid a mír, budou vám 
závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, 
které uděláte dnes, zítra lidé zapome-
nou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte 
světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to 
nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

"Láska začíná doma; láska žije v do-
movech, a proto je dnes ve světě tolik 
utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes 
vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný 
kvůli lepšímu blahobytu a většímu 
bohatství a tak dále, takže děti mají 
velmi málo času pro své rodiče. Rodiče 

Prožíváme „dušičkový“ týden, ve 
kterém jsme tak nějak blíže k našim 
zemřelým – příbuzným, přátelům, zná-
mým, spolupracovníkům, ale také všem 
těm, kolem jejichž hrobů procházíme 
při návštěvě hřbitova, těm, které jsme 
ani neznali, ale rovněž za pokoj jejich 
duše se modlíme a kteří, jak doufáme, 
budou na nás pamatovat, až my bude-
me umírat.

K těmto podzimním listopadovým 
dnům patří právě návštěvy hřbitova, ale 
v našem městě mám od jisté doby pro-
blém s tím, že při vstupu na nové 
hřbitovy u našeho kostela a starý 
hřbitov na Folvarku od doby, co jejich 
správu převzala nová firma, mě na 
jejich branách vítají cedule tohoto 
znění:  „Provozní doba pohřebiště 1.4. - 
30.9. od 6 do 20 hodin,  1.10. - 31.3. od 
7 do 17 hodin. Památka zesnulých včet-
ně předcházejících a následujících 
7 dnů - otevřeno od 7 do 19 hodin. 
Návštěvníci jsou povinni opustit pohře-
biště do konce uzavírací doby bez 
upozornění.“ 

Jistě se teď ptáte v čem je problém? 
No právě v tom označení „pohřebiště“. 
Nějak se mi to zdálo a zdá nedůstojné 
pro místo, kde spočívají ostatky našich 
zemřelých. Na rozdíl od hřbitova mi 
pohřebiště evokuje místo, kde lze 
zahrabat do země něco či někoho 
nepotřebného, omlouvám se, ale na-

Hřbitov versus pohřebiště
padlo mě toto spojit se slovy vrakoviště, 
smetiště... a určitě bychom mohli najít 
i další. Jistě, pohřebiště se používalo 
a používá ve smyslu hromadných hro-
bů, zejména v dobách pohanských, ale 
již dlouhá staletí o místě posledního 
odpočinku zemřelých mluvíme jako 
o hřbitově. Proč tedy najednou to ozna-
čení „pohřebiště“? Že by to byl nějaký 
nový předpis, nová směrnice či norma, 
kdy již nelze užívat starý název? První, 
co mě napadlo, bylo, že jsem navštívil 
oficiální internetovou stránku třinecké-
ho magistrátu, a hned v úvodu mi padlo 
do oka v kapitole „časté odkazy“ – 
Hřbitovy – a po jejim rozkliknutí: 
Hřbitovy Třinec. Po výběru některého 
z třineckých hřbitovů to už dále byla 
„provozní doba pohřebiště“, ale pozor – 
„mapa hřbitova“, plán hřbitova“. Takže 
zřejmě označení hřbitov budeme moci 
používat i nadále a žádný zákaz či pří-
kaz odněkud „shora“ nepřišel.

Pro jistotu jsem ještě zkusil výkladový 
slovník češtiny: hřbitov – prostor, kde 
se ukládají ostatky mrtvých do hrobů; 
pohřebiště – (archeol.) místo pohřbívá-
ní v minulosti, pohanské, pravěké mo-
hylové pohřebiště. 

A pro zajímavost ještě oblíbená 
Wikipedie: hřbitov – (z německého 
Friedhof), zastarale též krchov (z ně-
meckého Kirchhof), v archeologické 
terminologii nekropolis, je pietní místo, 

kde se pohřbívají mrtví lidé (tedy ne 
pejsci, kočičky a další domácí miláčci – 
pozn. autora) respektive ostatky jejich 
těl (kupř. popel po kremaci). Hřbitovy 
často bývají též umístěny vedle kostelů, 
synagog nebo jiných staveb nábožen-
ského určení - v takovém případě je 
spjat s pochováváním zemřelých 
příslušného náboženství. Prostor hřbi-
tova byl zpravidla obřadně posvěcen. 
Mohli tu být pohřbeni jinověrci, ale 
pouze na zvláště určeném místě; 

pohřebiště je archeologické naleziště, 
kam byli v prehistorických (i pozděj-
ších) dobách pohřbíváni lidé a kde 
nezřídka lze nalézt hroby cennými 
archeologickými nálezy. Specifickým 
druhem historického pohřebiště je 
nekropole (z řečtiny - město mrtvých).

Takže označení pohřebiště lze akcep-
tovat, avšak bližší našemu myšlení 
a chápání je tradiční slovo hřbitov. 
V konečném důsledku je pro nás 
důležité, že jde o pietní místo, o po-
svěcenou půdu, kde odpočívají těla na-
šich blízkých a po zaznění archandělovy 
polnice, která je povolá k poslednímu 
soudu, dojdou k vzkříšení těla, které 
vyznáváme i v křesťanském Krédu.   

Requiem aeternam dona eis, 
Domine. Et lux perpetua luceat 
eis.

Stanisław Janczyk

mají velmi málo času na sebe navzájem, 
a tak doma se začíná ničit světový mír." 

"Myslím si, že svět je dnes úplně 
převrácený a tolik utrpení je tu proto, že 
je tak velice málo lásky v domovech 
a v rodinném životě. Nemáme čas pro 
své děti, nemáme čas na sebe navzájem, 
není čas, abychom se těšili jeden z dru-
hého." 

„Láska nežije ze slov a nelze ji slovy 
vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se 
uskutečňuje v službě Bohu, která pra-
mení v Bohu a v každém nachází Boha 
a dotýká se Boha. Musíme se dostat 
k lidskému srdci, a to správným způ-
sobem: láska se dokazuje skutky.“

„Mě nezajímá dav. Kdybych viděla 
davy ubožáků, nikdy bych nemohla 
svoji práci začít. Zajímá mě jen můj 
bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, 
a tak pomáhám.“

„Bůh je přítelem mlčení. Všimněte si, 
že příroda, stromy, rostliny a květiny 
rostou v tichosti. Všimněte si, jak se 

nebe, slunce a měsíc neslyšně pohybují. 
Také my potřebujeme být potichu, 
abychom se mohli dotknout duše.“ 

Hymna života

Život je šance - využij ji

Život je krása - obdivuj ji

Život je blaženost - užívej ji

Život je sen - uskutečni ho

Život je výzva - přijmi ji

Život je povinnost - naplň ji

Život je hra - hrej ji

Život je bohatství - ochraňuj ho

Život je láska - potěš se s ní

Život je záhada - pronikni ji

Život je slib - splň ho

Život je smutek - překonej ho

Život je hymna - zpívej ji

Život je boj - přijmi ho

Život je štěstí - zasluž si ho

Život je život - žij ho. 
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

STARÝ ZÁKON 

– KNIHOVNA 

K DOPLNĚNÍ
Kniha Bible je ve skutečnosti sbírkou 

mnoha knih. Skládá se ze dvou velkých částí – 
Starého a Nového zákona. V této knihovně 
najdeš všechny knihy Starého zákona, ale 
některým chybí názvy. Zkus je správně dopsat 
do prázdných hřbetů knih. Využij nápovědu 
dole, nebo si vezmi na pomoc Bibli.

Nápověda

2. Mojžíšova, 1. Královská, 2. Samuelova, 
JOZUE, 1.  Makabejská, AGGEUS, 5. 
Mojžíšova, JOEL, 4. Mojžíšova, OZEÁŠ, 
Zachariáš, Žalmy, JUDIT, Micheáš, Baruch, 
Jeremiáš, 2. KRONIK, TOBIÁŠ, JONÁŠ, 
MOUDROSTI.

VĚTY

ZE STARÉHO

ZÁKONA
Starý zákon je první a starší částí Bible. 

Jeho knihy nám předávají různými lite-
rárními formami zkušenosti jednotlivců i ce-
lého izraelského národa s Bohem. Znáš 
důležité události a osoby Starého zákona? 
Spoj texty v levém a pravém sloupci tak, aby 
vznikl původní biblický text (očísluj je 
příslušným číslem).
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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

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

VINOBRANÍ, 
které se bude konat 

v sobotu dne 20. října 2018 v 18 hodin 
v KD Czytelnia ve Vendryni. 

Vstupné 290,- Kč.
Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno. 

V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem
ze sklípku z jižní Moravy.

Vstupenky jsou k dostání u Pavly Golasowské 
(email: p.golasowska@centrum.cz, 

tel: 604 223 971) nebo Kateřiny Cubrové 
(email: cubrova.katerina@seznam.cz, 

tel: 731 147 854). Objednávky vstupenek
přijímáme nejpozději do 13. 10. 2018.

Prosba

Sháníme vosk na výrobu svíček 
v rámci dílen s mládeží, které jsou 

plánované 9.11.2018.

Máte-li staré nepotřebné svíce, 
prosím o kontakt na 

tel.: 777 336 417, 

e-mail: 
Lucyna.mokroszova@seznam.cz

Předem moc děkujeme!

Oznámení
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že se na ZŠ Slezská Třinec (6. ZŠ) 

nenašlo dost dětí ochotných 
chodit na hodiny náboženství, 
dovoluji si vám oznámit, že na 

2. stupni této školy se letos 
nebude vyučovat římskokatolické 

náboženství. 

Děkuji za pochopení           

katechetka Kateřina Cubrová

V pátek 12.10.2018 se uskutečnilo 
v salce na faře první kreativní tvoření. 
Teď, kdy tento článek čtete, máme už 
po dvou setkáních. Účast byla hojná, 
přišla mládež, a taky maminky 
s dětmi. Byli jsme všichni v očekávání, 
co budeme dělat. Mile nás překvapila 
tvorba tašek, triček, a taky povlaků na 
polštáře.  Výrobu zvládli i ti nejmenší. 
Společná tvorba se stala pro nás 
zábavou, při které jsme spolupracovali 
a bavili se. Humor a pozitivní nálada 
nás provázely po celou dobu. Někteří 
z nás tyto tvořivé pátky můžou vnímat 
jako relaxaci po náročném týdnu. 
Výrobky se nám opravdu povedly 
a snad se budou líbit i Vám. Přijďte se 
s námi společně bavit a tvořit krásné 
věci. Společně pomůžeme hladovějí-
cím dětem.

Renia Bongilaj

Kreativní tvoření

Dne 25.11. 2018 si budete moci 
zakoupit krásný adventní věnec u nás 
na faře, po mši sv. v 8.00 a 10.00. 
Letos budeme tvořit věnce společně 
během kreativních pátků. 

Budeme proto rádi za pomoc při 
tvoření ve dnech 22.11. (čtvrtek), 
23.11. (pátek), vždy od 18.00 hodin. 
Cena věnců bude v rozmezích od 150 
až 200 Kč. Výtěžek z prodeje věn-
ců poputuje na organizaci „Mary's 
Meals“.

Prodej
adventních věnců

Děkujeme všem, kteří už přispěli 
na konto „Rekonstrukce Domeček“. 
Ke dni 27.10.2018 evidujeme částku 

145.523 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

Letošní setkání dětí se sv. Miku-
lášem se uskuteční v sobotu 8.12.2018 
po večerní mši svaté. Hlásit své 
ratolesti můžete každou neděli od 
11.11. včetně, vždy po mši svaté v 8:00 
hodin a před mší svatou v 10:00 hodin 
a to v domečku v knihovně. Při 
přihlášení dítěte bude brán poplatek 
50 Kč za dítě, který se letos nemění. 

Kontaktní osobou je Petr Čala 
(petr.cala@post.cz).

Setkání dětí 
se svatým

Mikulášem

Dies irae
Dies irae (latinsky „Den hněvu“) je 

slavný latinský hymnus ze třináctého 
století, jeho autorem byl italský 
františkán Tommaso da Celano (asi 
1200 – asi 1260). Soudí se, že jde 
o nejlepší báseň, napsanou ve středo-
věké latině. Báseň je psaná v rýmova-
ných verších sylabotónickým trochej-
ským veršem o čtyřech stopách. Báseň 
popisuje den posledního soudu, trou-
bení, které svolává duše před Boží 
trůn, kde budou spaseny nebo uvrženy 
do věčného ohně. Jedná se o velmi 
významnou a známou část liturgie, 
která se však již v liturgii zreformo-
vané za pontifikátu Pavla VI. nevys-
kytuje.

Onen den, den hněvu lkavý

zruší čas, dým vzejde tmavý,

David, Sibylla tak praví.

Strašné chvění, bázeň hrozná

Až se tvorstvo Soudci přizná,

jenž hned řeší vše pozná.

Zní hlas trouby divně duně,

volá spáče v hrobu lůně,

Pán, kde sedí na svém trůně.

Smrt a příroda tu trnou,

když se těla z hrobu k Soudci hrnou,

každý s hříšnou skvrnou.

Přinesena psaná kniha,

je v ní všecka hříchů tíha,

z ní pak Soudce viny stíhá.

Soudce zasedat až bude,

zjeví se, co skryto všude.

Bez pomsty zda něco zbude?

Co mám, běda, promluviti?

Obhájcem kdo má mi býti,

když i dobrý hrůzu cítí?

Hrůzné Velebnosti Králi!

Spasiž, kdož si spásy přáli.

Spas mne, Lásky zdroji stálý!

Vzpomeň si, ó, Jesu milý,

žes šel pro mne k svému cíli.

Nezatrať mne v oné chvíli!

Klesl's, hledaje mne, znaven.

Pro mne byl kůl Kříže vstaven.

Nebuď čin ten plodů zbaven!

Soudce pomsty spravedlivé,

dej dar odpuštění dříve,

nežli sečteš viny křivé!

Sténám pod vinami svými,

líce hříchy rumění mi.

Slituj se nad vzdechy mými!

Marii dal's rozhřešení,

lotr hříšníkem již není,

já též čekám vykoupení.

Nehodně tě prosím, Pane,

dobrotou však tvou se stane:

kol mne oheň nezaplane.

Rač mne mezi ovce vzíti,

od kozlů mne odděliti,

dej mi po pravici dlíti.

Až se zachvějí kdys klatí,

že je ostrý plamen schvátí,

rač mne k sobě povolati!

Duše prosí, lká, se rmoutí,

v popel mé se srdce hroutí,

rač smrt dobrou poskytnouti!

Slzavým dnem bude, Pane,

o němž viník k Soudu vstane

z hrobového svého lože!

Tohoto pak šetři, Bože!

Milý Pane Ježíši,

dej jim odpočinutí! Amen.
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vyjde 2.12.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 20.11.2018.

31. neděle v mezidobí (4.11.)

1. čtení: Dt 6,2-6; 2. čtení: Žid 7,23-28; 

Evangelium: Mk 12,28b-34

Žalm: Miluji tě, Hospodine, má sílo!

ref. Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

32. neděle v mezidobí (11.11.)

1. čtení: 1 Král 17,10-16; 2. čtení: Žid 

9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-44

Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina!

ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja 

dusza.

33. neděle v mezidobí (18.11.)

1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: Žid 

10,11-14.18; Evangelium: Mk 13,24-32

Žalm: odp. Ochraň mě, Bože, neboť se 

k tobě utíkám.

ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie 

zaufałem.

Slavnost Ježíše Krista Krále (25.11.)

1. čtení: Dan 7,13-14; 2. čtení: Zj 1,5-

8; Evangelium: Jan 18.33b-37

Žalm: odp. Hospodin kraluje, oděl se 

velebností.

ref. Pan Bóg, króluje, pełen majestatu.

1. neděle adventní (2.12.)

1. čtení: Jer 33,14-16; 2. čtení: 1 Sol 

3,12-4,2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-

36

Žalm: odp. K tobě pozvedám svou 

duši, Hospodine.

ref. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją 

duszę.

§Neděle 4.11.2018 – 31. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 9.11.2018 – svátek Pos-
věcení lateránské baziliky.

§Neděle 11.11.2018 - 32. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 18.11.2018 – 33. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 25.11.2018 – Slavnost 
Ježíše Krista Krále; 6.30 a 10.00 
česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 30.11.2018 – svátek sv. 
Ondřeje, apoštola.

§Neděle 2.12.2018 – 1. neděle 
adventní; POZOR NA JAZYKOVÝ 
POŘAD! 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Každou neděli půl hodiny před 
večerní mší svatou je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní a svá-
tostné 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 prv-
ního pátku a pátků v postní době je 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 

Nedělní a sváteční
liturgie v listopadu

Pořad bohoslužeb v listopadu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
listopad 2018

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s 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.

Všeobecný úmysl:

Ve službě míru a pokoje

Aby jazyk srdce a dialogu vždy 
převážil nad jazykem zbraní.

Národní úmysl

Aby naše představa o Bohu vychá-
zela ze zjevení obsaženého v Písmu 
a utvářela nás v radostné a svobodné 
Boží děti (srv. Žl 115/113b).

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

§Mše svatá v Domově pro seniory na 
Sosně je každý pátek v 15.30 
hodin. Půl hodiny před začátkem 
mše svaté je možno přistoupit ke 
svátosti smíření.

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu od 15.30 hodin. Půl 
hodiny před začátkem mše svaté je 
možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

§Mše svatá v domě POHODA je 
vždy 1. pondělí v měsíci v 10.00 
hodin.


