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A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli 
to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.

Proměnění Páně

Lk 9,29 - 31
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Toto je moje tělo  -  Eucharistie…
Poslední večeře. Skončila ta posvátná 

chvíle, kdy Ježíš vyřkl tato slova z hlou-
bi své duše. Nechápavě koukali na 
něho. A ještě víc, když jim podával Sám 
– Sebe za pokrm, i přesto, že jim byl 
blízký a bylo jim s Ním dobře. Slunce se 
již dávno přehouplo přes horizont. 
A noc se plížila jako zloděj a zahalovala 
celý kraj. Jen hvězdy zářily v temnotě 
oblohy. I měsíc shlížel dolů a stával se 
svědkem událostí, které pokračovaly 
v rozpřádání na záchranu světa – v spá-
se duší.  Getsemany otvíraly svou náruč 
pro to tajemství Boží lásky. Ježíš 
popošel od svých učedníků s třemi 
nejbližšími jeho srdci. Hluboce skloněn 
se tiše modlil. Jeho srdce tlouklo jako 
zvon a tělo se tiše chvělo úzkostí. Ježíši 
můj – jak silné byly ty prožitky – že jsi 
šel ke svým třem přátelům „žebrat“ 
o trochu útěchy a sounáležitosti. Zmohl 
je spánek… A tys zůstal ve své bolesti 
tak …sám. Jako divoká zvěř – bolest 
a úzkost rvaly Tvé srdce a týraly duši. 
Kolik slz řinulo se po Tvé laskavé tváři. 
Jak kruté utrpení – které Ti z těla 
vydává svědectví o Tvé lásce v potůč-
kách krvavého potu. Tiché chvění 
prochází v bolestný třes - ve vnitřních 
mukách. Všude ticho. A přátelé spí. 

Žádnou příchylnost od svých tvorů 
nenalézáš. I Tvůj Otec mlčí. Chce Tě 
celého až do morku kostí. Chvějí se 
hvězdy a měsíc se schovává – bledne 
jeho svit. Jen vyprahlá země pije douš-
kami Tvůj bolestný znoj. Vše se rázem 
mění. Ticho prolínají kroky a halas. Už 
jsou zde. A polibek zrady vydává Tě 
pochopům. Přátelé Tví procitli. Jsou 
zaskočeni. Pokoušejí se Tě bránit. Ale 
také se k nim druží strach. A ten jim 
velí jen z ústraní Tě sledovat. I v jejich 
duších, Pane, byl sváděn boj. A Ty to 
víš… Měli Tě rádi – Ježíši, jen strach 
o sebe sama jim nedovolil udělat pro 
Tebe víc. A pochybnosti je nahlodávaly, 
jak zhoubná nemoc. Děsili je vojáci, 
kteří se zlostně vrhali na Tebe a smýkali 
Tě do všech stran. Krutost, zrada, zloba, 
překrucování pravdy, rány, dostávaly se 
Ti ze všech stran – od davu i velerady. 
Tím pochopem jsem i já. Každý z nás se 
podepisuje na každé ráně Tvé čisté duše 
i těla – vším, co jen náš hřích – jak 
kruté rydlo může zanechat. I mně, či 
kohokoli, může zmáhat bolest. To se 
tiše svinu do klubíčka, až vše téměř 
odezní. Tvým lůžkem Pane náš – byla 
tvrdá hrbolatá dlažba, přikrývkou - 
těžké břímě kříže… Jaké muky Tvé – 

jaké Tvé Matky… - jak krutá cesta – jak 
daleký cíl…  Ježíši můj – kde se v Tobě 
bere ta síla – vstát… vstát a jít! Hroty 
hřebů protínají v nesmírné bolesti Tvé 
tělo a kroutí ho v křečích. A pak – Tě 
Spasiteli vyvýšili na kříži. Visíš bolestně 
rozpjatý.  A jejich posměch nekončí. Ty 
pro všechny kruté rány – již nic nevidíš. 
Jen Tvé zmučené srdce týrá bolest – 
Tvé maminky. Vkládáš nás všechny 
s důvěrou do její ochrany. Kajícího lotra 
zveš s sebou do nebe a dáváš nám 
v něm příklad – že zkroušené srdce – 
očištěné od hříchů má šanci na život 
věčný. V posledním momentě svého 
pozemského života prosíš Otce za nás 
všechny o odpuštění… A ten testament 
lásky – podepsaný Tvou předrahou krví 
uzavíráš – pečetí svého milosrdenství… 
Tvá smrt na kříži je bránou pro nás 
hříšné do nebeské vlasti. Tvé zmrt-
výchvstání je klíčem, který nám tu 
bránu odemyká… Děkujeme Ti – 
Beránku Boží – za Tvou lásku, s kterou 
se nám dáváš ve svaté hostii. Prosíme 
o milost – abychom tento spásonosný 
dar ctili a jednou Tě všichni ve věčnosti 
velebili. Amen.

A.C.

Věřím, že můj Vykupitel žije
Velikonoce jsou svátky radosti a na-

děje. Po čtyřiceti dnech odříkání a pří-
pravy, můžeme radostně zvolat: Aleluja, 
buď zdráv nad smrtí slavný Vítěz! 
Položme si ale otázku, jaký význam mají 
Velikonoce v mém životě? 

Pro odpověď se musíme vrátit do 
doby postní. Je to doba ztišení, tak aby-
chom naslouchali svému nitru a Božímu 
hlasu. Abychom si uvědomili, že kaž-
dým svým hříchem působím novou a no-
vou bolest Spasiteli. Že každý můj hněv, 
pýcha, lenost, sobeckost či neochota 
pomoci, vráží hřeby do Kristových 
rukou. Přemýšlel jsem nad tím, proč to 
vlastně dělám? Když někoho opravdu 
miluji, nechci mu přece působit bolest. 
Chci, aby byl šťastný. Jsem věřící, ale 
jsem opravdu milující? Opravdu miluji 
Boha celým svým srdcem, celou svou 
myslí? Miluji svého bližního jako sebe 
sama? To jsou otázky, které si musí 
každý z nás zodpovědět. Láska je totiž 
jediná opravdu přiměřená odpověď, 
kterou může věřící dát Bohu, jenž ho 
miluje jako první a nabízí mu své spo-
jenectví. Ne vždy je jednoduché milovat. 
Zapomenout na křivdy, ponížení, na 
staré rány, které v nás zanechalo slovo 
kritiky, a to třeba i oprávněné. Pokud 

chci milovat Boha, musím ho milovat 
i v lidech kolem mne. Nemohu milovat 
Krista a neodpustit bližnímu. Každá 
pomluva, každý zlý pohled, urážka či 
hněv je další ranou biče na zkrvavená 
záda Kristova. Nemohu milovat Boha 
a nemilovat lidi kolem sebe. Možná si 
alibisticky řekneme: „ale já je přece 
miluji, já se snažím je milovat“. Oprav-
du? Kdy jsi naposledy řekl sousedovi, 
s kterým ses pohádal, něco hezkého? 
Kdy jsi vzal naposledy svou ženu za 
ruku a řekl jí, jak moc ji miluješ? Kdy 
ses naposledy modlil za lidi, kteří ti 
ublížili? Kdy jsi naposledy udělal 
alespoň drobný úkon lásky? 

Ano, určitě v životě každého z nás jsou 
lidé, kteří nám nějakým způsobem 
ublížili a my si s tím neumíme poradit. 
V takových případech nám může být 
vzorem Don Dolindo Ruotolo, pokorný 
neapolský kněz, který žil a zemřel 
v pověsti svatosti. Díky velkým poko-
řením a utrpení, které se stalo trvalou 
součástí jeho života, se naučil žít v plné 
důvěře v Boží prozřetelnost a lásku. Bůh 
mu dal prožívat mimořádnou důvěrnost 
své blízkosti, když promlouval k jeho 
duši. P. Pio mu jednou řekl: „Ve tvé duši 
je celé nebe.“

Za svého života napsal úkon ode-
vzdání se Bohu proti úzkosti a trápení, 
jak mu ho sdělil sám Ježíš. Na základě 
úkonu odevzdání vznikla rozdělením 
tohoto textu do devíti částí krátká 
novéna odevzdanosti. Hlavní myšlen-
kou celé noveny je tato věta: „Ježíši, 
zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“ Pokud budeme schopni 
v každé situaci, v každé chvíli svého 
života říct tuto modlitbu, Bůh nám skrze 
P. Dolinda říká: Přenechejte mi starost 
o své záležitosti a všechno se uklidní. 
Říkám vám popravdě, že se vyřeší 
všechny spletité situace, když se mi 
opravdově, slepě a úplně odevzdáte.“ 

Své zamyšlení zakončím částí res-
ponsoria: „Věřím, že můj Vykupitel žije 
a že v den poslední ze země zase vstanu. 
A v svém těle uvidím Boha, Spasitele 
svého.“ No řekněte sami, není krásné 
být křesťanem? Ukazujme tuto radost 
i lidem kolem nás. Vykládat o Kristu bez 
radosti a lásky je stejné jako zasadit 
semínko, ale ho nezalít. Nikdy nevyklíčí. 

Za celou redakci časopisu MOST Vám 
přeji radostné a požehnané Velikonoce! 

H.W. 
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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! 

Když se řekne půst?
Co si pod slovem půst předsta-

vujeme, jak se k němu v dnešní 
době stavíme a co od něj očeká-
váme? 

Dnes mnozí, zejména mladí lidé, 
nechápou, co by měl půst člověku 
přinést pozitivního. Ještě tak nějaká 
dieta na zhubnutí, ale křesťanský půst? 
Nemyslím si, že by byl půst věcí 
minulosti. A právě mnozí mladí lidé se 
ve své touze po autentičnosti těžko 
mohou ztotožnit s polovičním řešením 
čehokoli. Neuspokojí je alibistické 
odůvodňování proč to dnes nejde, 
anebo proč to obecně nemá smysl. 
Osobně znám mnoho mladých, kteří 
s postem mají dobrou zkušenost. 
Každý, kdo to jednou poctivě vyzkou-
šel, ví, že půst má smysl. Nedostatek 
vlastní zkušenosti a také přílišná 
pohodlnost mohou způsobit, že člověk 
opakuje všechny možné „rozumné“ 
důvody, jen aby se postem nemusel 
zabývat.

A proč se tedy postit? Co od 
půstu máme očekávat a jak ho 
dnešnímu člověku předložit?

Je jistě důležité mluvit o všem, co 
souvisí s životem víry, současným 
slovníkem a způsobem, který by nečpěl 
starobou. Podstata postu je ale stále 
stejná, s dobou se na tom nic nemění. 
Je dokonce jevem všeobecně nábo-
ženským, jenž nesouvisí jen s křes-
ťanstvím. Všechna náboženství, která 
jsou projevem hledání Boha, počítají 
s postem jako s prostředkem očištění, 
vnitřního sjednocení, projevem pokání 
a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství, 
které zde navázalo na starozákonní 
tradici, má půst ale ještě jeden velmi 
důležitý rozměr – z hlediska víry 
dokonce ten nejdůležitější. Je projevem 
touhy po Bohu, pokory před Bohem 
a ve spojení s prosebnou modlitbou 
i projevem lásky k druhým. Nejde tedy 
jen o asketický výkon, který by člověku 
navozoval příjemný duševní pocit nebo 
uspokojení z překonání sebe sama. Pro 
nás křesťany je půst především vý-
razem touhy předstoupit před Boha 
s vírou a oddaností, s vědomím 
bytostné závislosti na něm a s oče-
káváním jeho zásahu do života našeho 
nebo našich drahých. Je vyjádřením 
touhy po setkání s ním. Ve spojení 
s modlitbou nás také půst pro toto 
setkání disponuje. V mnišské tradici je 
vnímán jako jeden z důležitých 
prostředků dosažení čistoty srdce, tedy 
vnitřního spojení s Bohem v lásce.

Když je půst důležitý, proč jej 
církev dnes tak málo dopo-
ručuje?

Lze to pochopit vzhledem k dřívější 
přísné praxi postu, spojené s množ-
stvím příkazů a zákazů. To vyvolalo 
kyvadlovou reakci v odklonu od 
předpisů a kladení důrazu na duchovní 
rozměr postu. Od starokřesťanských 
dob byly postním dnem středa a pátek, 
na památku Kristova zatčení a smrti. 
Později se zavedl půst před Veli-
konocemi, nejprve několikadenní, pak 
ve Svatém týdnu a potom se vztahoval 
na celou dobu postní. Praktikoval se 
také před přijetím i udílením svátostí. 
Pozůstatky této praxe najdeme ještě 
v některých řeholních komunitách. 
Církev nadále půst doporučuje všem 
křesťanům, ale je závazný jen dva dny 
v roce. Větší důraz je kladen na vlastní 
svobodu a zodpovědnost každého 
jednotlivce, a to je dobře. Má-li být 
půst projevem synovského vztahu 
k Bohu a ne zákonictví, musí být 
dobrovolný.

Nakolik je důležité, aby byl 
půst skutečně postem od jídla? 
Nemá stejný, nebo dokonce větší 
význam půst od různých zálib?

Půst ve vlastním slova smyslu je vždy 
zdržení se jídla, popřípadě pití. To, že 
se v poslední době klade důraz pře-
devším na jeho duchovní rozměr, často 
končí tím, že se vlastně žádný půst 
nekoná. 

Střídmost či zdrženlivost ve věcech, 
které nás zotročují (například nemírné 
sledování televize, počítačové hry, 
alkohol nebo jakýkoli druh závislosti) 
má veliký význam pro svobodu člověka. 
Taková zdrženlivost je vnímána jako 
léčebný prostředek duše i těla a cesta 
k vnitřnímu osvobození. Vede k hlub-
šímu poznání sebe sama, vlastních 
limitů a ukáže, na čem jsem v životě 
vlastně závislý. 

Co když ale taková zdrženlivost 
– ať už od jídla nebo jiných věcí – 
způsobí, že ten, který se postí, je 
podrážděný a nepříjemný svému 
okolí? Má takový půst smysl? 

Často slýchám, že je lepší se nepostit 
a být laskavý, než se postit a být 
protivný ke všem kolem sebe. Něco na 
tom je. To, že se postíme, nás ne-
osvobozuje od největšího přikázání 

lásky, ba naopak. A my bychom měli na 
prvním místě dbát na to, abychom byli 
lidmi lásky. V padesáté osmé kapitole 
knihy proroka Izaiáše čteme, že pravý 
půst nespočívá v tom, že se člověk 
navenek pokořuje, ale že je milosrdný 
k druhým a nezavírá srdce před 
potřebnými. Na druhou stranu je třeba 
říci, že kdo se brání špatné náladě jen 
tím, že se dobře nají a napije, nikdy 
nenajde pravou příčinu své náladovosti 
a nemůže se změnit. Jen když na čas 
odložím všechna svá náhražková uspo-
kojení, poznám o sobě pravdu a mohu 
se sebou něco vážně dělat. Jinak to zlé 
a nevědomé ve mně bude sílit a jednou 
v daleko větší míře vyjde napovrch. Je 
to právě půst, který nám pomáhá 
odkrýt to, co nás zevnitř ohrožuje. Ale 
nejen to: je-li spojen s opravdovou 
modlitbou, pak Boží milost člověka 
skutečně proměňuje a zjemňuje. Po 
několika dnech takového postu je i tvář 
člověka zvláštně prozářená a zklidněná, 
a to je obraz nového pokoje v srdci. 

Jak se tedy správně postit?

V postu je velmi důležitá naše 
motivace. Ježíš upozorňuje, že ne-
máme nic dělat jen z ohledu na uznání 
od lidí a pro vlastní prospěch. Farizeovi 
v evangeliu posloužil půst jen k po-
sílení jeho pýchy a namyšlenosti, což 
ovšem nebyla chyba postu, ale postoje. 
Správně se postí ten, kdo se pro to 
rozhodl svobodně, bez postranních 
úmyslů a zachovává určitou míru 
rozumnosti a zodpovědnosti ke svému 
zdraví. Je velmi důležité, abychom půst 
prožívali nejen ve spojení s modlitbou, 
ale také se vztahem k druhým lidem. 
Tradičně půst, modlitba a milosr-
denství patří nedílně k sobě. Například 
v Itálii v době postní lidé v kostele 
sbírají potraviny, které se postem 
ušetří, aby je pak rozdali chudým 
rodinám. V klášterech oddělí peníze, 
ušetřené v den postu, na dobročinný 
účel. Podle učení církevních otců je 
půst duší modlitby a modlitba duší 
postu. Půst sám pak nevydá plody, 
není-li zavlažován milosrdenstvím. To 
však musím projevovat nejen k dru-
hým, ale i k sobě. Proto je důležité, aby 
moje rozhodnutí pro půst nemělo 
příchuť sebetrestání, ale bylo uděláno 
s radostí.

Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem 
O.Carm. pro Katolický týdeník 
7/2007.



4 MOST 304/XXVI

Velikonoce, jako svátky umučení 
a vzkříšení, patří k základním křes-
ťanským pohyblivým svátkům. Ostatní 
pohyblivé svátky se odvozují vždy od 
data velikonoční neděle. Způsob určení 
dat křesťanských Velikonoc byl stanoven 
na ekumenickém koncilu v maloasijské 
Niceji roku 325. 

Podle církevní historie připadlo utr-
pení Kristovo na dobu, jež následovala 
po jarní rovnodennosti, a současně mu 
předcházel jarní měsíční úplněk. Toto 
pravidlo bylo vzato za základ a křes-
ťanské Velikonoce (velikonoční neděle) 
se slaví vždy první neděli po prvním 
jarním úplňku. Za první jarní den byl 
pevně stanoven 21. březen. Pozor, toto 
se nemusí shodovat s astronomickým 
výpočtem jarní rovnodennosti, která 
může díky skokovým úpravám ka-
lendáře pomocí přestupných dnů nastat 
až o dva dny dříve či později. Z uve-
deného vyplývá, že připadne-li úplněk 
na 21. března a tímto dnem je současně 
sobota, následující neděle 22. března je 
již nedělí velikonoční. Je to současně 
i nejrannější datum, na které může 
velikonoční neděle připadnout. To je 
jedno z určujících pravidel. Další pra-
vidlo pak stanoví, že nejzazší datum 
Velikonoc může být 25. dubna. V pří-
padě, že by první jarní úplněk připadl na 
19. dubna a tento den byla současně 
neděle, vyšlo by datum Velikonoc až na 

26. dubna. Protože toto není přípustné, 
přesouvá se úplněk o jeden den zpět (na 
18. duben) a velikonoční neděle se slaví 
již 19. dubna. Ve dvacátém století tento 
případ nastal v roce 1981.

Jak je ale možné „přesunout“ měsíční 
úplněk? Astronomický výpočet okam-
žiku měsíčního úplňku pochopitelně 
přesunout nelze. Církevní počty však 
nepracují s reálnou fází Měsíce, ale s tzv. 
církevním (cyklickým) měsícem, který se 
dlouhodobě shoduje s reálnými mě-
síčními fázemi, v konkrétním případě se 
ale může od skutečné měsíční fáze 
poněkud odlišovat. Protože určení cír-
kevního měsíčního úplňku je v podstatě 
určením „administrativním“, lze jej též 
i administrativně přesunout. 

Ani tím však komplikace nekončí. 
Další pravidlo vymezující datum veli-
konoční neděle praví, že v jedné deva-
tenáctileté periodě tzv. zlatého čísla 
nesmí být velikonoční neděle dvakrát 
v nejzazším přípustném datu, tj. 25. dub-
na. Tento případ nastal ve dvacátém 
století v letech 1943 a 1954, které patří 
do jedné a téže periody začínající rokem 
1937 a končící rokem 1956. V roce 1943 
se Velikonoce slavily 25. dubna, v roce 
1953 se však velikonoční neděle přesu-
nula o týden dopředu na 18. dubna. Na 
mezní data však připadají Velikonoce 
jen velmi zřídka. 

A jak nám to vyšlo v letošním roce? 

Jak se stanoví datum Velikonoc?
Astronomický úplněk byl letos 21.3., to 
znamená, že velikonoční neděle měla být 
24.3. Proč jsou tedy Velikonoce až 21.4.? 
Jak je psáno výše, při výpočtech se 
nevychází z astronomického úplňku ale 
z úplňku cyklického. A protože se cyk-
lický úplněk počítá podle devate-
náctiletého cyklu, téměř každých deva-
tenáct let se Velikonoce slaví o 28 dní 
později od astronomické Velikonoční 
neděle - nejdříve 19. dubna. Tím nastává 
takzvaná velikonoční paradoxie. V mi-
nulém století k tomu došlo v roce 1924, 
1943 a 1962. 

Pro úplnost, cyklický úplněk připadl 
v letošním roce na 20. března, což se pro 
vypočtení data Velikonoc nehodí, pro-
tože není po jarní rovnodennosti. Další 
cyklický úplněk bude ve čtvrtek 18. dub-
na a proto budou letošní Velikonoce 
21.4. 

Pravoslavné Velikonoce jsou proti 
katolickým většinou opožděny, protože 
pravoslavná církev pro jejich výpočet 
používá starší juliánský kalendář. Navíc 
zachovává ustanovení Prvního nicejské-
ho koncilu, který stanovuje, že křes-
ťanská Pascha nesmí být před ži-
dovským svátkem Pesach nebo spolu 
s ním.

Zpracoval EW (zdroj: 
kalendar.beda.cz, 

www.farnost-celakovice.cz, wikipedie)

V neděli 24. 3. proběhla naše tradiční 
farní akce Misijní koláč, při níž jste daro-
vali 89 000,- Kč. Tyto finance jsou opět 
určeny pro naše adoptované děti Nadiju, 
Anastasii a Heriet, dále na pomoc třinec-
kým dětem z rodin v obtížných sociál-
ních situacích a pro Otce Mariána Kuffu, 
který pomáhá lidem bez domova, opuš-
těným, seniorům. 

Děkuji všem sponzorům ať už za fi-
nanční dary nebo za dary v naturáliích 

jako jsou domácí vejce, ořechy, 
marmeláda, máslo. Opět jsme 
pekli koláčky makové, tvaroho-
vé a letos i ořechové, neboť loni 
se ořechů urodilo. Nechyběly 
ani linecké tyčky a kremrole a ta-
ké patří velké díky všem, kdo 
jste pekli doma a své dobroty do-
nesli na faru a samozřejmě také 
všem, kdo jste přišli pomoci 
s rozdáváním.

Misijní koláč po devatenácté

A teď ještě 
trochu sta-
tistiky o vybraných financích. Za celých 19 let jste darovali v rámci 
akce Misijní koláč 1 097 649 Kč. Průměrná vybraná částka činí 
57 771 Kč, nejvíce jste přispěli právě v roce letošním a to částkou 
89 000 Kč. Je to čistý výtěžek bez nákladů, na ty jsme vždy získali 
sponzorské dary, kdy finanční částka činila za 19 let více než 
170 000 Kč a dále ještě dary v naturáliích. 

Papež František říká: „Začínáme se rodit znovu, když nám Duch 
svatý dá oči, abychom viděli druhé.“ A já jsem ráda, že v třinecké 
farnosti jsou lidé, kteří ten duchovní zrak mají a nemyslí jen na 
sebe, ale vidí i potřeby lidí v nouzi.

Ještě jednou děkuji všem a těším se na spolupráci s vámi všemi 
na příštím jubilejním 20. ročníku akce Misijní koláč.

Pavla Golasowská
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Představujeme aktuální modlitební zá-
měr celosvětové sítě duchovního propo-
jení s papežem Františkem. Prosme, aby-
chom prožívali přípravu na Velikonoce 
s vědomím, že naše připodobnění Kristu 
(srv. Řím 8,29) je nedocenitelným da-
rem Božího milosrdenství. 

Pokud člověk žije jako dítě Boží, po-
kud žije jako člověk vykoupený, pokud 
se nechává vést Duchem Svatým (srov. 
Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do 
praxe Boží zákon, počínaje zákonem 
vepsaným do jeho srdce a do přírody, 
pak koná dobro i pro stvoření a spo-
lupracuje na jeho vykoupení. Proto si 
stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně 
přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby 
ti, kdo se těší z milosti Ježíšova veli-
konočního tajemství, naplno prožívali 
jeho plody, jež mají dosáhnout své plné 
zralosti vykoupením samotného lidské-
ho těla. Tvorstvo proto naléhavě potře-
buje, aby se ukázali Boží synové a dcery, 
kteří by se stali „novým stvořením“: 
„Je-li tedy někdo v Kristu, je novým 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
stvořením: to staré zaniklo, je zde to 
nové“ (2Kor 5,17).

Tím, že se oni projeví, i samotné 
stvoření může „slavit Velikonoce“; 
může se otevřít novým nebesům a nové 
zemi (srv. Zj 21,1). Jít směrem k Ve-
likonocům znamená obnovu naší 
tváře a našeho srdce křesťanů 
skrze pokání, konverzi a odpuště-
ní, abychom mohli prožívat celé bo-
hatství milosti velikonočního tajemství. 
Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva 
dojdou svého naplnění, až se projeví 
Boží děti, tedy až křesťané a všichni lidé 
s rozhodností podstoupí „námahu“ kon-
verze. Celé stvoření je spolu s námi 
povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od 
poroby porušenosti a vešlo pak do 
svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21).

Postní doba je svátostným zna-
mením této konverze. Vyzývá křes-
ťany, aby s větší intenzitou a konkrét-
ností vtělovali velikonoční tajemství do 
svého osobního, rodinného a spole-

čenského života, zvláště za pomoci 
postu, modlitby a almužny.

Postit se znamená učit se promě-
ňovat svůj postoj k ostatním lidem 
a tvorům: přecházet od pokušení 
všechno „pohlcovat“, abychom nasytili 
svou chamtivost, ke schopnosti trpět 
z lásky, která může naplnit každou 
prázdnotu našeho srdce.

Modlit se, abychom se dokázali 
zříkat modloslužebnictví a pocitu so-
běstačnosti svého já a abychom prohlá-
sili, že potřebujeme Pána a jeho milo-
srdenství.

Dávat almužnu, abychom se zbavili 
pošetilosti, že můžeme žít a shro-
mažďovat všechno pro sebe s iluzí 
zabezpečit se pro budoucnost, která nám 
nepatří. Tak budeme nacházet radost 
z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do 
našeho srdce, plánu, jenž znamená 
milovat jeho, své bratry i celý svět 
a v této lásce nacházet pravé štěstí.

(Autor: Pavel Ambros SJ)

Chceme prací dosáhnout příliš 
mnoho věcí, které vůbec nejsou 
jejím smyslem...

Protože se ve své práci mnohdy sna-
žíme přehnaně seberealizovat, protože 
stále pádíme za svou identitou a sebe-
potvrzením, jsme přetíženi. Kdybychom 
jednoduše konali práci jako svůj úkol, 
kvůli službě - ne kvůli uznání, pak 
bychom byli méně křečovití a urputní 
a přitom mohli pracovat neméně nebo 
dokonce více a efektivněji. Chceme prací 
dosáhnout příliš mnoho věcí, které 
vůbec nejsou jejím smyslem: toužíme po 
uznání druhých, chceme být chváleni 
a ctěni, chceme sami sobě dokázat, že 
něco dovedeme, že naše práce za něco 
stojí. Henry Nouwen to nazývá postran-
ními úmysly.

Měli bychom se samozřejmě své práci 
plně věnovat. Když mám přednášku, 
musím se opravdu zaměřit na lidi, ale 
musím se vzdát úsilí chtít jim dokázat, 
že jsem hoden toho, aby mi naslouchali. 
Nesmím usilovat o úspěch za každou 
cenu. Musím říci to, co je třeba říci. 
Reakce posluchačů je jejich věcí. Ne-
smím chtít bezpodmínečně vynutit 
pozitivní reakci a manipulovat téma tak, 
aby posloužilo mému hledání úspěchu.

Životní pravidlo "modli se a pra-
cuj" je pomocí k duchovnímu 
zvládnutí všednosti

Ora et labora (modli se a pracuj), to 
není jen kvantitativní označení bene-

Kdo z nás není někdy přetížen?!
diktinského života, jenž právě vedle 
modlitby zahrnuje i nejrůznější práci. Je 
to spíše duchovní program, cesta, jak se 
setkat s Bohem uprostřed vlastního ži-
vota a dovolit mu vejít do své každo-
dennosti.

Životní pravidlo "modli se a pracuj" je 
pomocí k duchovnímu zvládnutí všed-
nosti a k rozpoznání, že právě 
ona je místem, kde ode mne Bůh 
nejvíce očekává a kde se rozho-
duje, zda chci sebe a svůj život 
zachránit nebo mu jej odevzdat 
a darovat zpět. Práce a všednost 
není místem od Boha vzdáleným, 
ale duchovním, kde se můžeme 
zacvičovat do lásky, trpělivosti, 
do nesobeckosti, úcty, posluš-
nosti, a otevřenosti vůči Bohu 
a lidem.

Zkušenost s Bohem je 
uskutečnitelná i uprostřed 
vřavy všedního dne

Zkušenost s Bohem není vy-
hrazena těm, kdo se zcela stáhli 
ze světa, ale je možná každému, 
i uprostřed vřavy všedního dne. 
Ora et labora je křesťanská ži-
votní řehole, protože bere vážně 
Boží vtělení. Bůh se zjevil v těle 
a tak se nám zjevuje i dnes, 
v našem vlastním těle, v těle 
našeho prostředí, naší práce, naší 
každodennosti. Zdá se, že tělo 
nám Boha spíše zakrývá. Pravidlo 

"modli se a pracuj" nás chce naučit vidět 

jasně, abychom poznali Boha v těle naší 

všednosti a dotkli se ho tam, kde nám 

den za dnem vychází vstříc.

Podle: Fidelis Ruppert, Anselm Grün:

Modli se a pracuj, Karmelitánské nakla-

datelství

V slzách myju ti nohy, Jidáši,
vím, že se znova zapráší útěkem od Mé lásky.
Co víc, v srdci skrýváš hroznou vinu,
úklady proti Božímu Synu!

Ani nevíš, že s vodou zkrápějí tvé nohy i Mé slzy.
Hle, už brzy i krev má poteče
pro tvou záchranu.
Však jakou odpověď dostanu?

Už slyším cinkot mincí stříbra,
tvá nevěra se shlídla v mamonu a klamu
a já přesto na Golgotě stanu.
I viset budu na kříži, jako nepřítel Izraele,
díky nehodným s tebou v čele.

Tak obrať se, Jidáši, ještě je čas,
pros o odpuštění, vždyť Mě znáš!
Nebo ne?
Ach, … utírám tvé nohy proradné!

AVE
Rudinec Stanislav

a

a

a

a

Slzy pro Jidáše
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Tip pro děti i rodiče

na krásné čtení:
POKLADY POD SNĚHEM od Patricia St.John

Děj knihy se odehrává ve švýcarských horách. 
Hlavními postavami jsou 11-letá Annetta a 5-letý 
Daniel Burnierovi a Lucien Morel, který je spo-
lužákem Annetty. Annetta a Dani vyrůstají s ba-
bičkou a otcem. Matka jim zemřela, když se narodil 
Dani a od té doby ho vychovávala hlavně starší 
sestra. Brzy však začíná velký spor Anette a Luciena, 
který, jak se zdá, nebude mít konce. Dokážou si děti 
vzájemně odpustit a nebo zůstanou navěky ne-
přáteli? 

Tuto knihu jsme si četli před spaním s dětmi v této 
postní době a musím říct, že to bylo úžasné! 
Napínavé, křesťanské, poučné….prostě smysluplně 
strávený čas! Můžeme vřele doporučit všem, kteří ji 
ještě neznají!!! 

Petra M.

V nouzi poznáš přítele
Ježíš se v závěru svého pozemského života ocitl ve velmi těžké 

situaci. Osoby, s nimiž se v okamžicích svého utrpení setkal, musely 
zaujmout postoj k tomu, co se s Ježíšem děje. Očísluj věty pod 
obrázky tak, aby postava v obrázku a věta, která k ní patří, měly 
stejné číslo.

Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království (Lk 23,42).

Hledal vhodnou příležitost, jak by ho zradil (Mk 14,11).

Dal Ježíše zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován (Mk 15,15).

Vzkříšený Ježíš se ukázal nejdříve jí (Mk 16,9).

Budu propuštěn já, nebo ON?

Odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo (Mk 15,43).

Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý 
národ (Mk 11,49).

Tento člověk byl opravdu Syn Boží (Mk 15,39).

Neznám toho člověka. A hned zakokrhal kohout (Mk 14,71-72).
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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

Drodzy parafianie,

Chciałbym znów po kilku miesiącach 
poprosić o pomoc finansową przy 
rekonstrukcji „Domeczku“. Jesteśmy 
przed realizacją pierwszego etapu. 
Niestety do teraz nie udało nam się 
pozyskać finanse z dotacji, więc 
postaramy się po troszce coś zrobić. 
W tym roku w okresie letnim mamy 
zaplanowaną wymianę okien od strony 
kościoła. Według oferty firmy reali-
zacyjnej będzie nas to kosztowało około 
225 tyś. koron. Okna już są w produkcji 
a część ta będzie finansowana z konta 
parafialnego. Mamy ale jeden dylemat. 
Cena okien zwłaszcza w parterze, gdzie 
firma realizacyjna musi spełnić wszyst-
kie wymogi „Památkového úřadu“ jest 
dosyć wysoka. Więc wydaje nam się, że 
by było potrzebne oczyścić elewację 
jeszcze przed wymianą okien ale 
brakuje nam finansów. I tutaj nasza 
prośba. W dniu dzisiejszym mamy na 
końcie 144.023,- Kč. To jednak za 
mało. Oczyszczenie całego obiektu 
będzie kosztowało około 900 tyś. 

Czas zacząć, ale…
koron, ale możemy podobnie jak 
z oknami, realizować czyszczenie po 
etapach. Ten pierwszy kosztowałby 
około 300 tyś. koron. Jeżeli do teraz 
zebrane finanse przeznaczymy na 
czyszczenie, to już nie zostanie na 
przygotowanie projektów do mini-
sterstwa, które potrzeba złożyć we 
wrześniu. Dla informacji, projekty „Pro 
stavební povolení“ będą kosztowały 
120 tyś. koron. Więc brakuje nam na 
dofinansowanie pierwszego etapu cca 
275 tyś. koron.

Będziemy wdzięczni za każdą koronę 
i za kontakt na osoby czy firmy, które 
mogły by darować większą kwotę na 
rekonstrukcję. Dane do komunikacji 
z nami:

Email:  wieslaw.wania@post.cz        

Tel: 737 245 864

Nr. konta banowego: Fio-banka …….. 
2401127386 / 2010

Dziękujemy!

SANCTUS ALBERTUS, z.s.

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 
konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 30.3.2019 evidujeme částku 
144.023 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

Na Květnou neděli bude Charita 
Třinec po všech mších svatých rozdávat 
velikonoční cukroví oproti dobrovol-
nému daru.

Výtěžek z této akce bude použit na 
potřeby Charity Třinec.

Již předem děkujeme za přízeň.

Marta Bezecná

Velikonoční cukroví

Další sběr kol pro Afriku proběhne 
od 13. - 24. 5. 2019 v prostorách 

Charity Třinec, Lidická 1272 v Třinci. 
Bližší informace najdete na 
www.charitatrinec.cz a také 

www.kolaproafriku.cz.

Kola pro Afriku

Chór mieszany CANTICUM 
NOVUM serdecznie zaprasza na 

koncerty pasyjne, które odbędą się 
w niedzielę 14.4.2019 w kościele św. 
Alberta w Trzyńcu o godzinie 9:00 
i w kościele św. Jadwigi w Mostach 
koło Jabłonkowa o godzinie 10:45.

Koncert pasyjny

Srdečně zveme všechny farníky na 
pěší křížovou cestu na Javorový v sobo-
tu 13. dubna 2019. Sraz bude na velkém 
parkovišti pod lanovkou na Javorový ve 
13:00 hod. Ke zpáteční cestě můžete za 
příznivého počasí využít sedačkovou 
lanovou dráhu. Na všechny se organizá-
toři pobožnosti moc těší a věří v hojnou 
účast.

Křížová cesta
na Javorový

sobota 13.4.2019
9.00-12.00 a 14.30 – 18.00.

Velikonoční
svatá zpověď

Farní setkání
Společenství modlících se matek

- v pátek 26.4. 2019,

- v 17.00 hod. mše svatá, v 18.00 
setkání ve farní salce,

- pozvaný host Kateřina Kučerková, 
koordinátorka hnutí Modliteb matek 
pro ostravsko-opavskou diecézi.

Zvány jsou všechny maminky, které 

se chtějí dozvědět více o hnutí Modliteb 

matek a také ty, které už ve společenství 

jsou. Těším se na společné setkání. 

Vanda Fizková

Datum      Liturgický den                 Účel sbírky

24.02. 2. neděle v mezidobí Sbírka „Haléř svatého Petra“

19.4. - 20.4. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář

12.5. 4. neděle velikonoční Sbírka na podporu prorodinných 
pastoračních aktivit v diecézi

26.5. 6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc křesťanům Středního 
východu

9.6. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

15.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy

20.10. 29. neděle v mezidobí Sbírka na světové misie
(Misijní neděle)

17.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka – Den Bible

8.12. 2. neděle adventní Sbírka na TV Noe

Plán diecézních sbírek v roce 2019
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 5.5.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 23.4.2019.

5. neděle postní (7.3.)
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.

Květná neděle (14.4.)
1. čtení: Iz50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evan-
gelium: Lk 22,14-23,56  
Žalm odp.: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?
ref.: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Zelený čtvrtek (18.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 11,23-
26; Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm ref.: Kielich Przymierza, to Krew Zbawiciela.

Velký pátek (19.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-
9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm odp.: Otče, do tvých rukou poroučím ducha 
svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (21.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4; 
Evangelium: Jan 20,1-9; při večerní mši svaté Lk 
24,13-35
Žalm odp.: Toto je den, který připravil Pán, 
jásejme a radujme se z něho.
ref.: W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy.

Pondělí v oktávu velikonočním (22.4.)
1. čtení: Sk 2,14.22b-33; Evangelium: Mt 28,8-15
Žalm odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě 
utíkám.
ref.: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

2. neděle velikonoční (28.4.)
1. čtení: Sk 5,12-16; 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13,17-
19; Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm odp.: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá na věky.
ref.: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (5.5.)
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. čtení: Zj 5,11-14; 
Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť 
jsi mě vysvobodil.
ref.: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

a

a

a

a

a

a

a

Nedělní a sváteční
liturgie v dubnu

Pořad bohoslužeb v dubnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
duben 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.

Všeobecný úmysl: 
Lékaři a jejich spolupracovníci ve 

válečných oblastech
Za lékaře a humanitární pracovníky 

přítomné ve válečných oblastech, 
kteří nasazují vlastní život pro 
záchranu života druhých. 

Národní úmysl: Ať pokoj, který 
Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání 
daroval svým učedníkům, dokážeme 
šířit do svého okolí. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

most

Neděle 7.4.2019 – 5. neděle postní; 6.30 §
a 10:00 česky, 8.00 a 17.00 polsky. Začínají 
farní postní rekolekce.

Neděle 14.4.2019 – Květná neděle; 6.30 §
a 10:00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Velikonoční triduum:

Zelený čtvrtek – 18.4.2019
Ráno není mše svatá.
17.00 – Uroczysta msza święta na pamiątkę 
Ostatniej Wieczerzy Pańskiej.

Velký pátek – 19.4.2019
16.00 – Pobožnost Křížové cesty.
Bohoslužba Velkého Pátku
Začíná Novéna k Božímu Milosrdenství a ado-
race Božího hrobu.
Den přísného půstu od masa a půstu újmy.
Celonoční adorace v Božím hrobě. V noci 
vstup do kostela bočním vchodem. 

Bílá sobota – 20.4.2019
10.00 a 14.00 – Svěcení velikonočních 
pokrmů.
17.30 – Novéna k Božímu Milosrdenství.
Ukončení adorace Božího hrobu.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží 
velikonoční – 21.4.2019

4.30 – Slavnost Vigilie Zmrtvýchvstání Páně; 
česky-polsky.
8.00 a 17.00 – polsky; 10.00 – česky. 17.30 – 
Novéna k Božímu Milosrdenství.

Pondělí 22.4.2019 – Pondělí v oktávu §
velikonočním; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Neděle 28.4.2019 – 2. neděle velikonoční §
(Božího Milosrdenství); 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Pondělí 29.4.2019 – svátek sv. Kateřiny §
Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy.

Pátek 3.5.2019 – svátek sv. Filipa a Jakuba, §
apoštolů; první pátek v měsíci.

Neděle 5.5.2019 – 3. neděle velikonoční; 6.30 §
a 10.00 , 8.00 a 17.00 .

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

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

Májová pobožnost – po celý měsíc květen §
o nedělích před večerní mší svatou, ve všední 
dny po večerní mši svaté.

Každou neděli (vyjma dobu postní) půl hodiny §
před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

Poslední neděle v měsíci - Mariánské veče-§
řadlo. 
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polsky česky

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

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

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

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

Každý pátek po ranní mši svaté a po večerní §
mši svaté vyjma prvního pátku a pátků v postní 
době je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k 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.


