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Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta 
i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni...

Kazanie na górze

Mat  5, 1-2
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Proč miluji Katolickou církev? 
Ne, nebudu uvádět věroučné důvody, 

které by měl každý katolík znát: protože 
byla založena samotným Spasitelem 
a tuto svoji kontinuitu může prokázat, 
protože má svátosti ustanovené přímo 
Kristem, který se bytostně zpřítomňuje 
ve svátosti oltářní, protože má svatou 
a neměnnou nauku a prostředky spásy. 
To je (nebo by mělo být) samozřejmostí, 
i když žel existuje dnes mnoho neomo-
dernismem nahlodaných katolíků, kteří 
toto buď neznají, nebo přímo popírají.

U mne ale přistupují ještě zcela osobní 
důvody, proč Církev miluji. Paradoxně 
právě proto, že se proti ní mediálně 
brojí a vystupuje. Právě proto, že se v ní 
vyskytly v poslední době ve větším počtu 
než dříve sexuální skandály a zneuží-
vání. Právě proto, že je nahlodána 
neomodernistickou naukou, prosazo-
vanou často direktivním způsobem, 
a zastávanou žel i její nejvyšší hierarchií. 
To je dokladem, že není ďáblu a jeho 
pomocníkům zde na zemi lhostejná, že 
v ní vidí trvalé nebezpečí – a proto ji 
usilují zničit. Je hrází proti zlu, i když 
dnes více protrženou než kdy předtím 
v dějinách, ale pořád hrází, proto se jí 
držím a právě proto, že zůstává hrází 
a tím i mojí ochranou, ji miluji.

Miluji ji, poněvadž jí za hodně vděčím. 
Každý z nás si jistě vzpomene na osoby 
Církve, jimž v duchu děkuje za víru, 
pevnou životní formaci a mnoho dalšího 
dobrého. Má věřící matka byla pro mne 
v útlém dětství první hlasatelkou Krista 
a jeho nauky, to bylo mé první setkání 
s Církví, konkrétně s domácí církví, jíž je 
rodina. Potom kněží a katecheté, kteří 
mne formovali a dali mi pevnou životní 
orientaci, která mi pomohla překonávat 
všechny pozdější životní nesnáze. 
Mimochodem, nepoznal jsem mezi tou 
zhruba necelou desítkou duchovních, 
kteří mne formovali, žádného pedofila, 
efebofila nebo homosexuála, ani ta-
kového, který by porušoval celibát. Vím, 
o čem mluvím, býval jsem ministran-
tem. Kněží, na něž vzpomínám, žili 
příkladně křesťansky, někteří prošli také 
komunistickými kriminály. I dnes mám 
mezi duchovenstvem přátele, kterých si 
vážím pro jejich příkladný kněžský život 
a jimž děkuji za vynikající duchovní 
vedení, které každý z nás potřebuje.

Církev – to byla rovněž má manželka, 
vzorná katolička, jíž vzdávám, nyní už 
posmrtně, velké díky za její krásné 
svědectví autentické žité víry. Církev 
představovali i mnozí mí přátelé ze 
společenství z doby mého mládí, poznal 
jsem tam řadu skvělých postav s oprav-
dovým křesťanským postojem.

Jako historik vím něco o minulosti 
Církve. Ty spousty mučedníků a mu-
čednic z dob prvotního pronásledování 
i z pozdějších epoch, svědkové krve 
prolité pro Krista za Francouzské 
revoluce, za komunistického a nacis-
tického pronásledování, nebo nedávno 
oběti muslimského teroru jako fran-
couzský pater Hamel nebo pákistánská 
manželka a matka Asia Bibi. Pak jsou tu 
oběti pronásledování za obranu nena-
rozeného života a rodinných hodnot ze 
strany liberálně-neomarxistických rá-
doby demokratických režimů, které 
chtějí uzákonit potraty a zamořit svět 
legálním vražděním nenarozených dětí, 
homosexuálními sňatky, „svobodnou“ 
volbou pohlaví, pornografií vštěpovanou 
dětem už od nejútlejšího věku ve 
školách a dalšími zhovadilostmi: sta-
tečné Kanaďanky Mary Wagnerová 
a Linda Gibbonsová, katoličtí cukráři 
a pekaři v řadě zemí, již přišli o licenci, 
protože odmítli upéci dort homo-
sexuálním „novomanželům“, katoličtí 
rodiče, kteří riskovali raději pokutu 
nebo vězení, než by posílali své děti do 
hodin nemravné sexuální výchovy atd. 
Toto je Katolická církev, která žije.

A nejsou to jen mučedníci. Historie 
zná „obrovský zástup, který by nikdo 
nespočítal“ (Zjev 7,9) kanonizovaných 
i nekanonizovaných světců. Právě oni, 
svatí a plní Ducha Svatého, pokaždé 
zachránili Církev v nejtěžších chvílích 
úpadku: v 6. století sv. Benedikt se svou 
řeholí, v 11. století mniši z clunyjského 
hnutí, z něhož vzešel papež sv. Řehoř 
VII., ve 13. stol. sv. František s Do-
minikem a jejich řeholní spiritualita, 
v 16. století protireformační světci tri-
dentského koncilu (sv. Ignác z Loyoly, 
Karel Boromejský, papež Pius V., Petr 
Canisius, Filip Neri atd.), ve 20. stol. 
papež sv. Pius X., kardinál Billot a další 
bojovníci proti rozkladnému moder-
nismu. Všichni vyrostli z pramene víry 
„nepřetržitě křišťálové“, jak se krásně 
vyjádřil básník Jan Zahradníček. Ani 
v posledním století takoví světci ne-
chybí: pater Pio, pater Ruotolo, u nás 
vizionářka Anička Bohuslava Tomanová 
a mnozí další.

Toto je reálná a konkrétní Katolická 
církev, pravá Církev Kristova. Tu miluji, 
té vděčím za všechno dobré, co ve mně 
je. Hlasatelé neomodernismu, popírači 
nerozlučitelnosti manželství, propa-
gátoři falešného ekumenismu a dialogu 
se zjevnými nepřáteli Ježíše Krista, 
zastánci „legality“ homosexualismu 
uvnitř Církve a příslušníci homo-
sexuální lobby zodpovědné za zneu-

Misijní koláče
2019

Milí farníci,

v březnu proběhne v naší farnosti 
již 19. ročník pečení misijních ko-
láčů, které je spojeno s dobrovolnou 
sbírkou. V neděli dne 24. března 
2019 se budou rozdávat po všech 
mších svatých koláče a jiné dobroty 
za dobrovolný finanční příspěvek. Za 
takto získané peníze budeme moci 
opět zaplatit školné a jiné důležité 
potřeby našim adoptovaným dětem 
v rámci projektu Adopce na dálku, 
dále podpoříme opět práci Otce 
Mariána Kuffy v Žakovcích a také náš 
třinecký projekt Adopce pro bu-
doucnost. Předem děkujeme všem, 
kdo nám pomohou ať už s pečením, 
rozdáváním nebo těm, kdo sami něco 
upečou a donesou na faru v sobotu 
dne 23. března nebo v neděli 24. 
března v dopoledních hodinách. 

Jménem všech organizátorů děku-
je za pomoc a spolupráci Pavla 
Golasowská, tel: 604 223 971.

žívání – to není Církev, to jsou její 
nepřátelé, kteří do jejich struktur pro-
nikli, aby ji zničili. Ti pro mne nejsou 
žádnou autoritou. Vím, že hřích, koukol 
z Pánova podobenství, bude v Církvi 
existovat až do konce světa, ale ti 
pachatelé hanebných skutků a jejich 
ochránci byli už mnohokrát odhaleni, 
někteří to ani nezapírali, jako neorto-
doxně smýšlející, tudíž odpadlí. To není 
pro mne Církev, jíž vděčím za celý svůj 
život, to jsou naopak její odpůrci a po-
hůnci satanovi, před nimiž cítím po-
vinnost pravou Církev Kristovu, jež je 
mojí matkou, hájit a bránit. A ona 
nezanikne, protože má to slíbeno od 
Pána. Nezmizí ani z naší společnosti, 
i když počet jejich věřících bude menší. 
Ta záplava mladých rodin a dětské 
drobotiny na mších svatých v tradičních 
farnostech a komunitách naplňuje 
opravdovou radostí a reálným křes-
ťanským optimismem.

V této autentické Boží Církvi chci až 
do smrti vytrvat a milovat ji, neboť toto 
je mystické Tělo Kristovo. V ní chci též 
v milosti posvěcující zemřít a o to 
neustále Pána na přímluvu 

Matky Boží Panny Marie prosím.

Dr. Radomír Malý
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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! 

Otče biskupe, jak jste se dostal 
k víře a jaká pak byla Vaše cesta ke 
kněžství?

K víře jsem se dostal díky víře svých 
rodičů a prarodičů. Vyrůstal jsem ve 
věřící rodině a tam jsem se díky pří-
kladu svých nejbližších s vírou odma-
lička setkával a přijímal ji jako důležitou 
součást života. Díky tomuto základu 
jsem se jako dospívající setkal se 
vzácným příkladem několika kněží, 
kteří mě nadchli pro službu v církvi. 
Začal jsem se angažovat v pastoraci 
mládeže, a když jsem se vrátil z vojny, 
začal jsem jako laik dálkově studovat 
teologii. Stále více jsem ale vnímal Boží 
volání, na které jsem jednoho dne 
odpověděl a podal jsem přihlášku do 
semináře.

Od Vašeho biskupského svěcení 
uběhnou v květnu dva roky. Jak se 
za tuto dobu změnil Váš život, co 
nového přišlo a co jste musel 
opustit?

O zdrženlivosti v přílišném mluvení

Jsem o dva roky starší a za ty dva roky 
jsem potkal mnoho lidí při návštěvách 
ve farnostech při biřmováních či jiných 
příležitostech. Především při biřmo-
váních jsou to pro mě často radostná 
setkání s lidmi, kteří chtějí podle přijaté 
víry žít a berou to vážně. Biskupská 
služba ale má i své kříže a starosti. Ne 
nadarmo nosí biskup na hrudi kříž 
zvaný pektorál. A tak je dost dobře 
možné, že mi za ty dva roky přibylo na 
čele pár vrásek a možná i na hlavě pár 
šedivých vlasů. A jestli jsem musel něco 
opustit? Každý kdo se vydal za Kristem, 
a je to jedno v jakém povolání, musí být 
schopen opouštět především sebe sama 
a své sobectví, aby vytvořil ve svém 
životě prostor pro Boha, který je láska.

Co je úkolem pomocného bis-
kupa? Jak vnímáte své biskupské 
poslání?

Úkolem pomocného biskupa je být ku 
pomoci biskupovi diecéznímu. Napadá 

Pokud můžeš, varuj se shluku lidí, 
neboť duchovnímu životu velice překáží 
rozmlouvat o světských událostech, 
i když se vyprávějí s dobrým úmyslem. 
Snadno totiž býváme poskvrněni a za-
jati povrchností. Kéž bych byl častěji 
mlčel a nepobýval mezi lidmi! Ale proč 
tak rádi mluvíme a bavíme se, když se 
tak zřídka navracíme k mlčení bez 
úhony svědomí?  Mluvíme proto tak 
rádi, že ve společných rozmluvách 
hledáme vzájemnou útěchu a chceme 

ulehčit svému srdci zmítanému roz-
ličnými představami.

A o tom, co velice milujeme, nebo po 
čem toužíme, nebo k čemu cítíme 
odpor, hovoříváme a uvažujeme zvlášť 
rádi. Jenže, bohužel, často planě 
a nadarmo. Neboť tato vnější útěcha 
nemálo škodí útěše vnitřní a božské. 
Proto je třeba bdít a modlit se, aby čas 
neplynul naprázdno. Pokud je dovoleno 
a prospěšné mluvit, mluv o tom, co 

Bohu ke cti a diecéznímu biskupovi ku pomoci
mě jistá podobnost s hasiči, kteří na 
svých praporech mají napsáno známé 
heslo: „Bohu ke cti, bližním ku pomoci.“ 
V mém případě by to tedy mohlo znít: 
„Bohu ke cti a diecéznímu biskupovi ku 
pomoci.“ Starost o diecézi, kterou papež 
svěřuje diecéznímu biskupovi, není 
jednoduchou záležitostí a pro jednoho 
člověka je nad jeho síly. Proto je 
důležité, aby diecézní biskup František 
měl spolupracovníky, mezi které patří 
také pomocný biskup a generální vikář. 
Poslání biskupa je ukryto také v la-
tinském označení jeho funkce, které zní 
pontifex, což doslova znamená budo-
vatel mostů – což krásně koresponduje 
s názvem vašeho časopisu. Biskup je 
tím, který svou službou buduje ony 
pomyslné mosty odpuštění a smíření, 
mosty po kterých mohou do církve 
přicházet i hledající a bloudící, nebo 
mosty, které navzájem propojují jed-
notlivé proudy a hnutí v církvi.

Kde čerpáte sílu, kterou k plnění 
svých povinností potřebujete a jak 
odpočíváte? 

Pokud se ptáte po pramenech, ze 
kterých čerpám, není to nic až tak 
neobvyklého. Den začínám modlitbou, 
rozjímáním Písma a slavením mše 
svaté. Večer po prožitém dnu beru do 
ruky růženec a do této modlitby vklá-
dám všechny radosti i starosti uply-
nulého dne a hledám pokoj srdce. Bez 
těchto zdrojů si službu v církvi neumím 
představit. Když mi to čas dovolí, rád si 
zajedu z ruchu velkého města Ostravy 
někam do přírody nebo do hor.

Co byste vzkázal čtenářům far-
ního časopisu MOST? 

Buďte v dnešní společnosti, která je 
stále více rozdělená, budovateli mostů. 
K tomu ať přispívá i váš farní časopis.

povznáší ducha. Špatný návyk a ned-

balost o náš duchovní prospěch bývají 

příčinou toho, že si nedáváme pozor na 

jazyk. Nemálo totiž pomáhá k doko-

nalosti zbožná rozprava o duchovních 

věcech, zvláště tam, kde se lidé stejného 

smýšlení a ducha sdružují navzájem 

v Bohu.

Tomáš Kempenský, 

O následování Krista

Snímek Dominik David, Člověk a Víra
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Letos tomu bude 30 let, kdy se naše 
republika vymanila ze spárů totalitního 
sevření, kterému vládli komunisté. Za-
žila jsem tu dobu a nemyslím tím jen 
fronty na nedostatkové zboží, což bylo 
v podstatě cokoliv od toaletního papíru, 
zubní pasty, ovoce a zeleniny, masa, ale 
také spotřební elektroniky, jízdních kol, 
aut. Ten výčet by byl ještě delší, ale 
znamením té doby nebyl nedostatek 
materiálních věcí, ale nesvoboda myšle-
ní, nesvoboda slova a činů. Za svobodné 
projevy byli lidé stíháni, vězněni a po-
pravováni. Totalitní doba má své mu-
čedníky krvavé i nekrvavé, vzpomeňme 
P. J. Toufara, arcibiskupa J. Berana, 
Miladu Horákovou, kteří jsou známí 
svými příkladnými postoji, ale jsou to 
i stovky dalších, nejen kněží, řeholníků 
a řeholnic, ale také otců a matek od 
rodin, které režim poslal do vězení a oni 
doma zanechali své děti, často na mnoho 
let.

Kláštery sedmi mužských řeholí byly 
o tzv. bartolomějské noci ze 13. na 14. 
dubna 1950 přepadeny a téměř tři tisíce 
řeholníků bylo internováno. Klášter 
Želiv, Bílá Voda a další místa, kde byli 
kněží a řeholnice násilně uzavřeni a mno-
ho jich tak zemřelo v důsledku katastro-
fálních hygienických a životních pod-
mínek. Ti, kteří přežili, měli podlomené 
zdraví nejen fyzické, ale otisk totalitní 
moci na nich zanechal i stopy na zdraví 
psychickém. Totalitní režim nenechal na 
pokoji ani civilní lid, rodiny byly pronás-
ledovány za náboženské přesvědčení, 
kostely byly navštěvovány agenty StB, 
kteří donášeli a oznamovali tzv. církev-
ním tajemníkům, kdo chodí do kostela. 
Učitelé museli hlásit, které dítě chodí do 
hodin náboženství a výuka náboženství 
byla ve školce a v 1. třídě zakázána. 

Psal se rok 1970, když jsem začala 
chodit do 1.třídy v Oldřichovicích. 
Náboženství tam jezdil učit starý pan 
farář Cieslar ze Stříteže a moje učitelka, 
když zjistila, že chodím do náboženství, 
tak z toho byl oheň na střeše nejen pro 
p. faráře, ale i pro mé rodiče. Naštěstí to 
zjistila až na konci školního roku, takže 
náboženství jsem absolvovala celou prv-
ní třídu. Ve druhé třídě mě učil p. učitel 
Karel Franek, kterému jsem tajně od 
p. faráře pašovala knihy s náboženskou 
tematikou, které u nás byly zakázané. 
Dnes tyto situace vzbuzují úsměv 
a u mladé generace možná i pochyb-
nosti, že takhle to nemohlo být. Bylo to 
ale ještě horší, odebírání státního 
souhlasu kněžím, vyslýchání mladých, 
kteří se účastnili modlitebních spole-
čenství, soud nad kněžími za společné 

modlitební setkání a čtení Bible. Proč to 
tady píšu? Protože asi máme děravou 
paměť. Jsou mezi námi ti, kdo dnes 
tvrdí, že nebylo jak za komunismu, že 
jsme se měli dobře, dnes je všechno 
drahé a důchody jsou mizerné. A svobo-
da je nám k ničemu – ano i takový názor 
jsem od křesťana slyšela. A tato naše 
lhostejnost a zapomětlivost produkuje 
vládu, kterou máme. Vládu s podporou 
komunistů, kteří se ve sněmovně smějí 
a diktují si podmínky. Komunisté, kteří 
svou ideologii za 30 let vůbec nezměnili 
a požadují zdanění navráceného církev-
ního majetku. Podotýkám, navráceného 
majetku, který byl církvi komunisty 
ukraden. Majetku s těžkým srdcem 
vráceného, zničeného a zdevastovaného, 
jejž teď chtějí ještě zdanit. Přátelé, ruku 
na srdce, tohle chceme? Vyměníme svo-
bodu za hrnce plné masa? A nenalhá-
vejme si, že komunisté jsou už jiní, 
nejsou. Za své zločiny se neomluvili, 
nepřehodnotili své činy a jednali by dnes 
úplně stejně, pokud by se dostali k moci. 
Člověk, který v r. 1989 mlátil obuškem 
demonstranty na mou otázku, zda by 
dnes svůj tehdejší čin přehodnotil, řekl: 
“Na minulost se neohlížím, zachoval 
bych se úplně stejně.“

Zdanění církevních náhrad prošlo ve 
sněmovně hlasy ANO, ČSSD, KSČM 
a SPD. Ano čtete dobře, i hlasy SPD, 
hnutí, kterému mnoho z vás hodilo svůj 
hlas a které se před volbami vehementně 
hlásilo ke křesťanství. Za KDU-ČSL 
vystoupili v době projednávání návrhu 
o zdanění církevních restitucí všichni 
poslanci a odsoudili tento návrh jako 
naprosto nemorální a nedůstojný. Jako 
návrh, kdy zloděj nejen že nechce 
ukradené vrátit, ale když je k tomu do-
nucen, tak chce z vráceného ještě daň. 
Jsme ještě právní stát? Myslím si, že 
s právním státem tento postoj nemá nic 
společného. Zvažme, zda stát, kde je 
právo na straně zloděje je tím státem,  
kde chceme žít, vychovávat své děti 
a vidět vyrůstat vnoučata. Přátelé, až 
někdy zase bude každý z nás moci 
rozhodnout svým hlasem o osudu naší 
země, volte dobře. Je na každém z nás, 
zda dáme zelenou totalitě, zlovůli, agre-
si, nenávisti a pošlapávání lidských práv 
před svobodou, láskou jednoho k dru-
hému a porozuměním. Naše dobré 
úmysly, které ale volí špatné prostředky, 
mají často katastrofální dopad na život 
nejen nás samých, ale budoucích gene-
rací. Mysleme na to a nenechme se 
oklamat.

Pavla Golasowská, poslankyně PSP ČR

Zločiny komunismu pokračují
ve zdanění církevních restitucí

Příležitost být spolu

Půst je doba výjimečná. Mnohdy se 
nám stává, že během roku jen s velikým 
vypětím nacházíme čas na blízké – 
partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme 
např. čas dovolené, kdy konečně mů-
žeme být spolu. V podobném významu 
se odehrává i doba postní. Během roku 
nám totiž často uniká čas na modlitbu 
a prostor pro Boha. Proto již více jak 
sedmnáct set let církev praktikuje jako 
přípravu na Velikonoce postní dobu, 
která má tři sloupy: Modlitbu, půst 
a almužnu. V postu nejde ani tolik 
o jídlo, jak se populárně lidé domnívají. 
Jde mnohem více o čas, o vytvoření 
prostoru pro Boha. Právě v období 
postní doby jsme pozváni hledat více 
času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy 
má vést k plné soustředěnosti na Boha 
ještě jinými prostředky než jen modlit-
bou. Je to čas přípravy, vnitřního 
probuzení, oživení naděje a touhy. 

Půst „zdrženlivosti“ a půst 
„újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě 
vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale 
celého společenství, spojujeme se na 
začátku Postní doby (na Popeleční stře-
du) a uprostřed Velikonočního tridua 
(na Velký pátek) společným půstem 
„zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdržen-
livost“ se vztahuje na maso teplo-
krevných zvířat, protože byla v tradici 
vždy považována za určitý komfort 
v běžné stravě. Ryby byly naopak 
chápány jako pokrm chudých a půst 
zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento 
půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na 
Popeleční středu a Velký pátek jsou 
dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří 
nejsou nemocní, vázáni také půstem 
„újmy“, což znamená, že pouze jednou za 
den se smí najíst do sytosti. Tento výraz 
nabídnutí sebe sama Bohu, je také 
cestou sebeovládání a navíc prostředky 
ušetřené postem shromažďujeme pro 
nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené 
prostředky se slavnostně přinášejí na 
Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako 
výraz solidarity našeho společenství 
s těmi, kteří jsou v nouzi. 

(Michal Němeček)

Text církevního práva k tématu 
postu

Kající dny

Kán. 1249: Všichni křesťané, každý 
svým způsobem, jsou z božího zákona 
povinni činit pokání; aby se všichni 
určitým zachováváním pokání navzá-

Směrnice pro
postní dobu 
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Velice mě zaujalo první čtení ze 3. ne-
děle v mezidobí …. 

Neh 8,2-4a.5-6.8-10

Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shro-
mážděné muže i ženy a všechny, kdo byli 
schopni rozumět. Bylo to prvního dne 
sedmého měsíce. Četl z něho na pro-
stranství před Vodní bránou od svítání 
do poledne před muži a ženami a přede 
všemi, kdo byli schopni rozumět. 
Všichni poslouchali knihu Zákona s na-
pětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na 
dřevěném výstupku, který pro ten účel 
zhotovili. Otevřel knihu před očima 
všeho lidu – stál totiž výše než všichni 
lidé – a když ji otevřel, všechen lid 
povstal. Ezdráš velebil Hospodina, 
velikého Boha, a všechen lid odpověděl 
se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ 
Vrhli se na kolena a klaněli se Hospo-
dinu až k zemi. Četlo se v knize Božího 
zákona, předkládali a vykládali ho, a tak 
pochopili, co se četlo. Místodržitel 
Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš 
i levité, kteří poučovali lid, řekli všemu 
lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodi-
nu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a ne-
plačte!“ Všechen lid totiž plakal, když 
slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim řekl: 
„Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké 
nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si 
nemohli nic připravit, neboť tento den je 
zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zar-
mouceni, neboť radost z Hospodina je 
vaše síla!“

…a proto jsem se rozhodla napsat pár 
svých myšlenek k tomuto úryvku 
z Písma svatého.

1) četl z něho na prostranství 
před Vodní bránou od svítání do 
poledne

To znamená, že četl plus mínus 6 ho-
din! A co my? Hodina na mši svaté a už 
pokukujeme po hodinkách. Delší kázání 
a začneme se vrtět a nesoustředit se? 

2) všichni poslouchali knihu 
Zákona s napětím

Poslouchali pozorně, aby jim nic ne-
uniklo, aby pochopili, co jim Hospodin 

Zamyšlení
říká. Jak je to s námi? Posloucháme 
čtení a evangelium s napětím? Poslou-
cháme vůbec? Nebo jsme myšlenkami 
někde jinde a smysl slov nám uniká?

3) všechen lid odpověděl se 
zdviženýma rukama

Všechen lid! A my? Jsme aktivní ve 
mši svaté? Odpovídáme vůbec? Zpíváme 
refrény žalmu? S radostí Sláva na 
výsostech? Nosíme s sebou vůbec kan-
cionály? 

4) vrhli se na kolena a klaněli se 
Hospodinu až k zemi

Jasně, nikdo po nás nechce, abychom 
se při proměňování (nejdůležitější částí 
mše svaté) klaněli až k zemi, ale klečíme 
vůbec? Vyjadřujeme úctu? Chápeme 
důležitost tohoto okamžiku? Ať si odpoví 
každý z nás sám za sebe. Umíme 
pozdravit přítomného Ježíše ve sva-
tostánku při příchodu do kostela? Mnozí 
udělají jakýsi podřep a odeženou pár 
neviditelných much na místo toho, aby 
poklekli a rozvážně udělali znamení 
kříže….ve jménu Otce, který mě stvořil, 
ve jménu Syna, který mě vykoupil, ve 
jménu Ducha svatého, který mě posvě-
cuje…

5) předkládali a vykládali ho, 
a tak pochopili, co se četlo

Ne jen tak někdo, ale znalec Písma 
a kněz lidem četli a vykládali. To 
znamená vysvětlovali ostatním, tak aby 
pochopili. Vážíme si kněží? Těch, kteří 
studovali Písmo svaté, umí nám ho vy-
ložit, vysvětlit, tak abychom porozuměli? 
Modlíme se za naše kněze, děkujeme za 
to, že jsou? Vždyť jedině kněz může 
zpřítomnit Ježíše Krista a umožní nám 
jej živého přijmout.  

6) dnešní den je zasvěcen Hos-
podinu, vašemu Bohu, nebuďte 
smutní a neplačte!

Nebuďte smutní, ale radujte se! Ra-
dujte se v Hospodinu. Úsměv při mši 
svaté, tak to už je úplná vzácnost. 
Všichni se tváří velice vážně. To musí být 
pro Pána Ježíše pohled! A kněz od oltáře 
vlastně má taky tu možnost…vidět naše 

tváře. Vždyť mše svatá to by měl být pro 
nás radostný okamžik, setkáváme se 
přece se svým Vykupitelem v jeho slově 
a ve svátosti oltářní. Setkáváme se se 
svými bratry a sestrami se všemi, kteří 
mají stejný životní cíl. 

7) jděte, jezte tučná jídla a pijte 
sladké nápoje a posílejte výslužky 
těm, kteří si nemohli nic připravit, 
neboť tento den je zasvěcen naše-
mu Pánu. 

Neděle je den zasvěcen našemu Pánu! 
Bůh taky pracoval šest dnů a sedmý den 
odpočíval? A my jsme obrazem samot-
ného Boha. Neděle má být sváteční, ve 
všem….

Těmito svými myšlenkami nechci na 
nikoho poukazovat a kritizovat lidi 
kolem sebe. Jen chci říct, že lidé, kteří 
žili před Kristem, měli k dispozici „jen“ 
Starý zákon a svého Spasitele vůbec 
nepoznali, prožívali bohoslužby s vírou, 
oddaností, láskou, radostí a upřímnou 
bázní před Hospodinem. Zamysleme se 
všichni, jaký dar je pro nás mše svatá. 
Zajděme do kostela i ve všední den. 
Vždyť čas, který věnujeme Bohu, nám 
nikdy nebude chybět! 

Eva Kirchner

Pochod pro život

Milí farníci,

chtěla bych Vás pozvat na 
Pochod pro život v Praze, 

který se uskuteční 27.4.2019. 
Začínáme mší svatou v 10.30 hod. 

v katedrále.

Kdo by se chtěl připojit a jet 
vlakem s námi, kontaktujte mě. 
Je velmi důležité, abychom se 

společně zastali těch nejmenších, 
kteří se nemohou bránit. 

Kontakt: s.krezelokova@seznam.cz 
tel.605325749

jem spojili, stanovují se dny pokání, 
v nichž se křesťané zvláště věnují mod-
litbě, konají skutky zbožnosti a lásky 
a také sebezápor tím, že své vlastní 
povinnosti věrněji plní a že zachovávají 
pokání újmou a zdrženlivostí od pokr-
mů podle následujících kánonů.

Kán. 1250: Dny a doby pokání v celé 
církvi jsou jednotlivé pátky během ce-
lého roku a doba postní.

Kán. 1251: Pokání zdrženlivosti od 
masa nebo jiného pokrmu podle předpi-
sů biskupské konference se zachovává 
každý pátek v roce, pokud nepřipadne 
na den slavnosti; pokání zdrženlivostí 
i újmou se zachovává na Popeleční 
středu a na Velký pátek, v den utrpení 
a smrti našeho Pána Ježíše Krista.

Kán. 1252: Zákonem pokání zdržen-
livosti jsou vázáni osoby od dovršeného 

čtrnáctého věku; zákonem pokání jsou 

vázáni všichni zletilý až do započatého 

šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče 

dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni 

zákonem pokání zdrženlivostí a újmou 

z důvodu nezletilosti, byli vychováváni 

k správnému pochopení pokání.

(Kodex kanonického práva, Zvon, 

1994)
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Co vím o postní době
Paní katechetka dala dětem za úkol napsat pár řádek o postní době. Anička se 

moc snažila, ale udělala v textu hodně chyb. Když je všechny najdeš a opravíš, pak 
ze správných písmen sestavíš dokončení textu.

Děkujeme všem, kteří už přispěli 
na konto „Rekonstrukce 

Domeček“. 

Ke dni 27.1.2019 evidujeme 
částku 130.523 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

Tajenka:

Křížová cesta
pro děti 

Zveme všechny děti v úterý 12.3.2019 
od 16.15hod. na křížovou cestu.

Děti, najděte si čas a přijďte se s námi 
pomodlit. Silva

Pouť do 
Czenstochowe

Chtěla bych opět po roce pozvat na 
pouť do Czenstochowe rodiče a jejich 
děti. 

Kdy: 16.6.2019

Odjezd: v 7.00 hod. ráno ze zastávky 
pod kostelem 

Cena: dospěly 350,- Kč a dítě 250,- Kč

Cena je vyšší, protože autobus vychází 
na 14.000 Kč. Kdyby se našel dárce, 
který by chtěl tuhle pouť finančně pod-
pořit, budu moc ráda a ještě jednou 
děkuji za loňskou pomoc. 

Zájemci se mohou přihlásit u Silvy 
Kreželokove:

tel.: 605 325 749 nebo na e-mailové 
adrese: s.krezelokova@seznam.cz

Moc se na všechny těším. Silva

Charita Třinec hledá 
nové vedení

V souvislosti s plánovaným 
odchodem do důchodu současné 

řiditelky Charity Třinec paní Marty 
Bezecné, Diecézní charita 

ostravsko-opavská vyhlašuje výbě-
rové řízení na funkci ředitele/lky 
Charity Třinec. S požadovanými 
kvalifikačními a osobnostními 
předpoklady, včetně náležitostí 
k písemné přihlášce se můžete 

seznámit na internetových 
stránkách www.charitatrinec.cz.
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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

I když se bude pořádat tradiční farní 
pouť v den svátku sv. Václava do Bílé 
Vody a Zlatých Hor, je tady možnost 
a nabídka i na jarní jednodenní návštěvu 
ne zcela poutních míst, ale časem se 
poutními místy můžou stát.

Otec František přišel s návrhem 
návštěvy dvou nově postavených svato-
stánků na jihu Moravy. Jedná se o kapli 
sv. Jana Pavla II. a kostela svatého 
Ducha ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště. Jedná se o skvosty, co do sa-
motné architektonické podoby stavby, 
ale také i o neskonalé píli a ochotě se na 
těchto stavbách podílet – farníků, míst-
ních obyvatel, dárců a mecenášů, prostě 
všech, kteří podpořili tyto svatostánky 
finančně, osobní prací a rovněž nezbyt-
nou modlitbou. V neposlední řadě násle-
dovaly další uskutečněné počiny, jež po 
samotné výstavbě vyšperkovaly okolí. 
Stavba v Bukovanech byla zahájena 
v září 2012 a v říjnu 2013 byla vysvěcena 
(za pouhý rok!). Stavba kostela sv. Ducha 
začala v roce 2002 a v říjnu 2014 byla 
slavnostně požehnána.

Co se během pouti nabízí? V Buko-
vanech bude sloužena mše svatá naším 
otcem Františkem, který nás bude po 
celou dobu duchovně doprovázet. Oběd 
máme zajištěn v poutním domě Stojanov 
na Velehradě, kde se autobusem násled-
ně přesuneme. Ve Starém Městě navští-
víme Památník Velké Moravy, kde se 

Farní pouť na jižní Moravu
dovíme něco o našich slovanských věro-
zvěstech – Konstantinu a Metoději, kteří 
sem do Starého Města – Veligradu přišli 
na žádost knížete Rastislava a mnoho 
dalších z historického hlediska cenných 
informací. V samotném kostele bude 
možnost vystoupat jednou věží k vyhlíd-
ce a odtud se pokochat pohledem na 
město a okolí. Na ploše před kostelem je 
odpočinková a naučná zóna, kde se dá na 
lavičkách oddychovat. Nedaleko, pro mls-
né jazýčky, je výtečná kavárna a cukrár-
na Anděl. Před odjezdem a již návratem 
k domovu, jarní pouť zakončíme společ-
nou adorací v kostele.

A tady jsou všechna důležitá data 
samotné pouti.

Den pouti: 8. května 2019 (středa – 
státní svátek)

Odjezd: 6:00 hodin

Příjezd: cca 18:00 hodin

Nástupní (výstupní) místo: autobu-
sové stanoviště Třinec

Cena zájezdu: 500,- dospělý; 400,- 
dítě do 15 let

V ceně: jízdné, oběd

Cena nezahrnuje: Památník Velké 
Moravy (60,-Kč dospělí; 40,-Kč děti, 
důchodci, studenti)

Zápis na pouť současně s platbou bude 
v neděli 31. března po dopoledních mších 
svatých v salce na faře.

Kivi

Chvála Kristu!

Ráda bych Vás pozvala na farní setkání všech skupinek 
Společenství modlících se matek – hnutí Modlitby matek. Vím, že 
v naší třinecké farnosti se schází k pravidelné modlitbě několik 
skupinek. Ty jsou vypsané na našich webových stránkách farnosti 
www.trinec.farnost.cz. Ale určitě jsou i skupinky, které tam 
napsané nejsou. A právě proto budu ráda, když se společně 
setkáme, připomeneme si jak se správně modlit, abychom 
opravdu vytvořily jednotu. Pak bude snazší domluvit a připravit 
se na další naše iniciativy jako jsou např. modlitby za národ, 
modlitba růžence či modlitba křížové cesty.

Setkání se bude konat v pátek dne 26.4. 2019  v 18:00 hodin ve 
farní salce.  Sejdeme se však už v 17.00 hodin na mši svaté. Zvány 
jsou všechny maminky, které jsou v hnutí Modliteb matek, ale 
také určitě i ty, které by se chtěly připojit k modlitbám a nemají 
svou skupinku.

Pozvání na setkání přijala i koordinátorka hnutí Modliteb 
matek pro ostravsko-opavskou diecézi Kateřina Kučerková. Na 
začátku nám řekne pár slov o hnutí Modliteb matek a její 
spiritualitě. K dispozici budou i modlitební materiály. Setkání 
zakončíme společnou modlitbou matek. 

Věřím, že čas strávený společně přispěje k dalšímu růstu 
našeho společenství.

 Vanda Fizková

Farní setkání Společenství
modlících se matekBůh s Tebou – milosti plná Maria.

Přečistá dívenka z Nazareta.
Svatá Maria, plná pokory, pros za nás – hříšné…

Buď pozdravená – Milosti Plná…
Požehnaná mezi všemi ženami.
Vyvolil si Tě Bůh.  Stala ses Maminkou – Nejvyššího. 
Ježíš  - jeho jméno je.
Tvé Fiat – Maria  - otevírá nám nebe.
Svatá Maria – plná Boží vůle – pros za nás hříšné…

Buď pozdravená – Milosti plná…
Tvé – Ano – Maria – je požehnaný plod – života Tvého.
Slovo Otce, které se stalo Tělem a přebývalo mezi námi.
A v nejsvětější eucharistii  - přebývá – Ježíš – Boží Syn v nás.

Svatá Maria, plná Božího slova – pros za nás hříšné,
se svatým Josefem a celým nebeským dvorem – nyní 
i vždycky i v hodinu smrti naší – Amen.

Děkujeme Ti, že ses stala i naší Maminkou.
A my – můžeme být Tvé – děti.
Pros za nás hříšné, Maminko, ať srdce naše se k Bohu navrátí.
Kéž bys již nikdy neronila slzy bolesti.
Kéž z Tvého oka – bychom viděli kanout 
jen slzy radosti a štěstí – Maminko.
Amen.

A.C.

a

a

a

a

Buď pozdravená…

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let 

(jaro - léto)

30 kusů na osobu 

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

a dětské boty… 

Kde:  Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí:

prodej věcí:  26.3.2019 od 9:00 do 18:00

výdej věcí:  27.3.2019  od 11:00 do 16:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za 
kočárek, sedačku, kola, trojkolky... 10 Kč. 

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci. Komplety sepnout 

spínacím špendlíkem. Doma si můžete 
sepsat tabulku svých věcí.

  25.3.2019 od 9:00 do 17:00

ZÁJEZDY DO 
MEĐUGORJE

V letošním roce se uskuteční 
zájezdy do Medjugorje v termínech

6.8. - 15.8.2019
4.9. - 13.9.2019 

Bližší informace na tel. čísle 
774 218 970.
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vyjde 7.4.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 26.3.2019.

8. neděle v mezidobí (3.3.)
1. čtení: Sir 27,5-8; 2. čtení: 1 Kor 
15,54-58; Evangelium: Lk 6,39-45
Žalm odp.: Dobré je chválit Hospodina. 
ref.: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie 
Boże.

1. neděle postní (10.3.)
1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 10,8-
13; Evangelium: Lk 4,1-13 
Žalm odp.: Buď se mnou, Pane, v mé 
tísni. 
ref.: Bądź ze mną, Panie, w moim 
utrapieniu.

2. neděle postní (17.3.)
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení: Fpl 
3,17-4,1; Evangelium: Lk 9,28b-36 
Žalm odp.: Hospodin je mé světlo a má 
spása. 
ref.: Pan moim światłem i zbawieniem 
moim.

3. neděle postní (24.3)
1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. čtení: 1 Kor 
10,1-6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9 
Žalm odp.: Hospodin je milosrdný a mi-
lostivý. 
ref.: Pan jest łaskawy, pełen miłosier-
dzia.

4. neděle postní (31.3.)
1. čtení: Joz 5,9a.10-12; 2. čtení: 2 Kor 
5,17-21; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
Žalm odp.: Okuze a vizte, jak je 
Hospodin dobrý. 
ref.: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest 
Pan Bóg.

5. neděle postní (7.4.)
1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 3,8-
14; Evangelium: Jan 8,1-11 
Žalm odp.: Velkou věc s námi učinil 
Hospodin, naplnila nás radost. 
ref.: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas.

Neděle 3.3.2019 – 8. neděle v mezi-§
dobí; 6.30 a 10:00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Středa 6.3.2019 – Popeleční středa.§
Neděle 10.3.2019 – 1. neděle postní; §
6.30 a 10:00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

Neděle 17.3.2019 – 2. neděle postní; §
6.30 a 10:00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Úterý 19.3.2019 – Slavnost sv. Josefa, §
snoubence Panny Marie.

Neděle 24.3.2019 – 3. neděle postní; §
6.30 a 10:00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

Pondělí 25.3.2019 – Slavnost Zvěsto-§
vání Páně.

Neděle 31.3.2019 – 4. neděle postní; §
6.30 a 10:00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Pátek 5.4.2019 – první pátek v měsíci.§
Neděle 7.3.2019 – 5. neděle postní; §
6.30 a 10:00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky. Začínají farní postní rekolekce.

Pobožnost Křížové cesty v postní do-§
bě se koná vždy v pátek v 16.30 
a v neděle v 16.15 v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedělní večerní 
mše svatá.

Pobožnost „Gorzkie Żale czyli Rozpa-§
miętywanie Męki Pańskiej“ zpíváme 
každou postní neděli po mši svaté 
v 8.00 hodin.

Každou neděli (vyjma dobu postní) půl §
hodiny před večerní mší svatou je 
adorace Nejsvětější Svátosti 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 březnu

Pořad bohoslužeb v březnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
březen 2019

 

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.

Evangelizační úmysl: 

Za uznání práv křesťanských spo-
lečenství

Za křesťanská společenství, zejmé-
na ta, která jsou vystavena pronásle-
dování, aby zakoušela Kristovu blíz-
kost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl

Ať dokážeme milovat bližního po 
vzoru lásky Boží, která je ochotna 
obětovat se až do krajnosti.

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.

Každou první sobotu po večerní mši §
svaté se koná Fatimská pobožnost - 
modlitba růžence se zpěvy.

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 smí-
ření.

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.


