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Panna Marie, Prostřednice všech milostí
Nauka o Panně Marii jako Prostřednici 

všech milostí se nachází v Božím slově 
psaném i tradovaném, je vyučována uči-
telským úřadem církve, přítomna v ži-
votech mnoha světců a Boží vůle je, 
abychom všechny výsady získávali skrze 
Marii, jíž jsme byli Božím Synem z kříže 
dáni za děti. 

Památka Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí, se začala slavit v roce 1921 
v Belgii a pak se rozšířila. Papež Benedikt 
XV. již tři roky předtím potvrdil důvod, 
proč je Panna Maria Prostřednicí všech 
milostí, "protože trpěla a téměř zemřela 
se svým trpícím a umírajícím Synem." 
Dále pak povolil řádům na celém světě, 
které o to spolu s Belgií požádaly, slavit 
liturgicky památku Prostřednice všech 
milostí. První přípis kongregace pro ob-
řady je z roku 1921. Pozdější schválení, 
týkající se mše svaté k Prostřednici všech 
milostí, pochází od Kongregace pro kult 
a svátosti z roku 1971. 

Panna Maria nám svým "Fiat" na 
andělské zvěstování zprostředkovala 
Původce a zdroj všech milostí. S prvním 
nastíněním se setkáváme při její návště-
vě Alžběty, kdy se dostalo posvěcení 
dosud nenarozenému Janu Křtiteli. Pak 
vidíme Pannu Marii jako prostřednici 
přimlouvat se na svatbě v Káni. Ale už 
dříve s každým jejím obnoveným "Fiat" 
např. při obětování (připomínaném 2. 2.) 
je vyřčený souhlas k podílu na vykupi-
telském díle jejího Syna pro naši spásu. 
Většinou se uvádí, že její universální 
poslání Matky a Prostřednice milostí pro 
lidstvo bylo ustanoveno na kříži, ale 
Maria je jistým způsobem získala svým 
podílem na vykoupení a Ježíš je při jeho 
vyvrcholení ještě definuje. 

Mariino poslání Prostřednice všech mi-
lostí plně začalo po jejím slavném nane-
bevzetí, kdy byla dovršena jednota mezi 
ní a Ježíšem. Vznešený úkol Prostřednice 
v rozdávání milostí pro lidstvo vykonává 
v úzkém spojení s Duchem svatým, 
božským Posvětitelem (srov. Lk 1,35 a Zj 
22,17). Maria jako snoubenka Ducha sva-
tého se s ním sjednocuje a v jeho poslání 
posvěcovat se stala jeho nástrojem. 

Ona je plná milostí, které touží roz-
dávat. Stačí si vzpomenout na její zjevení 
Kateřině Labouré (připom.31. 12.). Došlo 
k němu v pařížském klášteře "Dcer 
křesťanské lásky" na Rue du Bac 27. 11. 
1830. Z Mariiných drahokamů v prste-
nech na ruce vyzařovaly k zemi světelné 
paprsky, ale měla i hodně drahokamů, 
které nevyzařovaly žádné paprsky 
a Kateřině dala poznat, že ty představují 
milosti, o které nikdo neprosí. Pak násle-
dovalo utvoření obrazu i s nápisem, který 
měla Kateřina dát razit na medailky. 

Z nich se staly předměty, které ve spojení 
s modlitbou mají podíl na zprostřed-
kovávání milostí, které Maria chce roz-
dávat. Jsou připomínkou, která oživuje 
kontakt s Marií a připomíná i závislost 
na Božích milostech, jejichž rozdava-
telkou je Maria a není náhodné, že toto 
obsahuje její první zveřejněné zjevení. 

Maria je plná milosti nejen pro sebe, 
ale i pro nás. "Skrze Marii máme naději 
dosáhnout nebe." Tak učí sv. Efrém již ve 
4. stol. a papež Lev XIII. r. 1891 říká: 
"Podle vůle Boží ničeho se nám ne-
dostává leč skrze Marii. Skrze ni je cesta 
ke Kristu, podobně jako skrze Krista 
k nebeskému Otci." 

Ve století před tím papež Benedikt 
XIV. popsal Ježíšovu Matku jako "ne-
beský proud, kterým tok všech milostí 
a darů dosahuje duše všech bídných 
smrtelníků". Na počátku 19. století Pius 
VII. shrnul Mariino poslání jako uni-
versální Prostřednice milostí slovy: 
"Rozdělovatelka všech milostí." Také 
Pius IX. upřesnil skutečnost, že Bůh 
Panně Marii svěřil poklad milostí, aby jej 
rozdělovala lidem slovy: "Bůh Panně 
Marii svěřil poklad všech dober, aby 
každý mohl poznat, že skrze ni jsme 
získali všechnu naději, všechnu milost 
a veškerou spásu". 

A tak bychom mohli pokračovat cita-
cemi dalších papežů, až po koncil a sou-
časného papeže. Dnešní breviář připomí-
ná některá slova z Konstituce o církvi: 
"...Mariino mateřství v plánu milosti trvá 
neustále od okamžiku souhlasu, který 

s vírou vyjádřila při zvěstování a bez 
váhání zachovala pod křížem, až do 
věčného dovršení spásy všech vyvole-
ných. ...Ve své mateřské lásce pečuje 
o bratry svého Syna, kteří dosud putují 
na zemi a ocitají se v nebezpečích 
a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do 
blažené vlasti." (LG 62) Dále "proto je 
vzývána v církvi jako přímluvkyně, 
pomocnice, zachránkyně a prostřednice. 
Tato slova je však třeba chápat tak, že nic 
neubírají ani nepřidávají důstojnosti 
a účinnosti jediného prostředníka, 
Krista". 

Papež Jan Pavel II. v rámci Magisteria 
učil, že Ježíšova Matka v poslušnosti 
Syna "se staví doprostřed, jedná jako 
prostřednice, ne jako nějaká cizí osoba, 
ale v postavení matky. ...má též úlohu 
Prostřednice milosti, jaká je vlastní 
Matce, také při jeho konečném pří-
chodu". 

Přijměme Marii také doprostřed svého 
života. Nejen proto, abychom od ní 
dostávali, ale abychom se podle ní také 
řídili. 

Chtějme dostávat nejen pro sebe, ale 
i pro druhé. Maria má pro nás přebohatý 
zdroj, tak o tom rozhodla Boží prozře-
telnost. Titul Prostřednice milostí jí ná-
leží pro její spoluúčast na díle vykoupení 
a pro rozdílení milostí všeho druhu nejen 
v řádu nadpřirozeném, ale i časná dobra 
a odvrácení zlého jsou v moci Panny 
Marie, pokud nám tyto věci přispívají 
ke spáse. 

Převzato z catholica.cz

Chrystus umarł, Chrystus żyje!
Jak wielka radość z jego Zmartwych-

wstania zagościła w naszych sercach? 
Chrystus nasz Zbawiciel powstał z mar-
twych, żeby naszemu życiu nadać sens, 
nadać cel. Umiemy i czy chcemy przyjąć 
go do swojego serca? Czy Bóg stał się dla 
nas Miłością? Te myśli przewodnie Świąt 
Wielkanocnych asystują nam w całej 
naszej wędrówce, w każdym dniu nasze-
go życia. 

Wtedy, kiedy jest Ci smutno, kiedy 
w życiu nie układa się, kiedy nie umiemy 
przebaczyć, On daje nam pocieszenie, da-
je nam swoje ciało ukryte w Eucharystii. 
Tam jest źródło jego miłości. Święty Jan 
Paweł II zachęca nas do współżycia 
z Chrystusem właśnie przez Eucharystię, 
przez spotykanie się z żywym Chrystu-
sem. „Nie lękajcie się, nie bójcie się zo-
stać jego świadkami!“ I tu jest nasza rola 
chrześcijan w dzisiejszym świecie. Nie 
być ukrytymi tam gdzieś w cieniu, żeby 
słońce nie paliło. Ale nastawić swój 

policzek i bronić zasad, bronić prawdy 
ukrytej w Jego śmierci i zmartwych-
wstaniu! Musimy nasze świadectwo wia-
ry przeżywać z Chrystusem, przekazywać 
te prawdy w miejscu zamieszkania na-
szym najbliższym, w pracy, w szkole. Nie 
lękajmy się podać pomocną dłoń drugie-
mu człowiekowi, nie bójmy się być po-
słusznymi Bogu. Nieśmy do dzisiejszego 
świata radość, pokój i pocieszenie. Bo kto 
inny niż my możemy tak czynić? 

Przez całe wieki, ludzie wierni, szu-
kający i słuchający Boga właśnie tak roz-
ważali. I znaleźli. W księdze przysłów mo-
żemy czytać: „Powierz Panu swe dzieło, 
a spełnią się twoje zamiary.“ (Prz 16,3) 

Bracie, siostro! Więc rozpocznij od sie-
bie, szukaj Boga żywego, zmartwych-
wstałego. Nie bój się i pozwól mu, żeby 
cię poprowadził. Wnieśmy jego światło 
do naszych domów i razem wychwalajmy 
Go za jego łaski. Alleluja!

WW
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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! 

Adoremus in aeternum Sanctisimum Sacramentum
Když jsem tak na Bílou sobotu čekal 

se spolufarníky na zahájení Novény 
a Korunky k Božímu Milosrdenství, 
opět po roce jsem měl možnost v plné 
kráse obdivovat presbytář v našem 
kostele. V plné kráse – myslím tím holý 
pískovec a mramorové desky bez oltář-
ních pláten, květinové výzdoby a soch 
světců…

Po nějaké chvíli jsem si však začal 
uvědomovat prázdnotu tohoto místa, 
když zde chybí Bůh, svátostný Ježíš ve 
svatostánku. Samozřejmě Boha jsme 
z kostela neodstranili, měli jsme mož-
nost jej adorovat v Nejsvětější Svátosti 
umístěné v kapli Božího hrobu. Nic-
méně pootevřená dvířka svatostánku na 
mě vždy působí silným dojmem – Boží 
dům je prázdný. V Božím světě existuje 
stále hodně skutečností, které přesahují 
naše myšlení a náš rozum, které mů-
žeme přijímat pouze naší vírou a jednou 
z nich je i reálná přítomnost Pána Ježíše 
v proměněném chlebu, v Nejsvětější 
Svátosti. A je to právě ona, která působí, 
že kostel se stává skutečně domem 
Božím, místem přebývání Boha s lidmi, 
kouskem ráje zde na zemi… Nakonec 
docela pěkně to vystihl zakladatel tři-
neckého kostela, když na fundační 
mramorové desce nechal vytesat nápis: 
„Tato stavba budiž místem povznesení 
ducha k Bohu, – místem potěchy a po-
silnění zarmoucených, – místem ra-
dostného poděkování – místem umrav-
nění a zdokonalení všech! Třinec, 24. 
října 1882. Arcivévoda Albrecht“. Ale 
tím vším by tato stavba nebyla bez 
malého kousku chleba… Malá bílá 
hostie a co všechno dokáže… 

Když jsem před léty ještě jako student 
navštívil Prahu a kromě jiného si také 
prohlídl svatovítský poklad v kapli 
Svatého kříže na Pražském hradě i Lo-
retánský poklad u bratří kapucínů na 
Hradčanech, byl to pro mě silný zážitek 
– spousta nádherných liturgických 
předmětů, křížů, relikviářů, ornátů… 
Zlato, stříbro, drahé kameny… Tak 
třeba Pražské slunce – nejcennější čes-
ká barokní monstrance z ryzího zlata 
s 6580 diamanty, 54 zlatými paprsky – 
ale i spousta dalších překrásných 
monstrancí. Avšak to nejpodstatnější 
a nejcennější v nich chybělo – nebyla do 
nich vsazená svatá hostie. Byly krásné, 
ale bezduché…

Kostel bez Boha… Kolik jich dnes je, 
zejména v západní Evropě, Francii, 
Beneluxu, Velké Británii, Skandinávii. 
V to sobotní pozdní odpoledne jsem 
myslel zejména na Francii, kde před pár 
dny v Paříži vzplála střecha chrámu 

Matky Boží – Notre Dame. Skoro celý 
svět, zejména politici, se předháněli 
v tvrzení, jak jsou dojati, jak truchlí, 
jaká je to ztráta, ale velmi málo bylo 
slyšet slova, že je to ztráta pro Církev 
a pro věřící, všude se mluvilo především 
o ztrátě pro turistický ruch. Proto bylo 
ihned rozhodnuto o obnově chrámu, 
o vyhlášení nejrůznějších sbírek atd. Ale 
co jiné kostely – proměněné v tenisové 
kurty, plavecké bazény, honosné restau-
race!? Je pravda, že pro francouzský 
stát, který je od dob francouzské re-
voluce vlastníkem všeho církevního 
nemovitého majetku v zemi je ztrátové 
a zbytečné udržovat kostely a kaple, 
které jsou dlouhé roky prázdné, bez 
kněze, farníků, ve kterých se nikdo ne-
modlí, nekonají se bohoslužby. Proto se 
využívají pro jiné účely anebo prostě 
zbourají. Také jsem někde četl, že se 
v církvi řeší, a snad už jsou vydány 
instrukce, co v takovýchto případech 
dělat s kostelním, již nepotřebným 
inventářem. Oltář by se měl zničit 
(hrozná!!!, avšak v celku logická před-
stava – vždyť oltář sloužil a byl 
konsekrován k liturgickým účelům, na 
něm se konala svatá oběť, proto je třeba 
zabránit jeho profanaci) - anebo pře-
místit do nějaké diecézního depozitáře. 
Ale co s ním pak dále? Je to jako 
nerudovská otázka „kam s ní?“ A zkuste 
si představit, že by se skutečně tyto 
oltáře takto ničily, jaká by to byla pastva 
pro nejrůznější „ochránce“ kulturních 
památek a pro lidi nepřátelské církvi – 
„no jen se podívejte na tu barbarskou 
Církev, která nemá žádný vztah k hod-
notám!“

Kostel bez Boha, to je vlastně bez-
božný kostel! Totéž řečeno jinými slovy 
a najednou to není totéž. Kostely pro-
měněné v sportovní či nákupní centra, 
restaurace apod. budou nadále místy 
kultu, ale už ne posvátného kultu, ve 
kterém lidé, jakožto Boží stvoření uctí-
vají svého Stvořitele, ale místem kultu 
tělesného. A je to v celku výhodné, není 
třeba stavět a budovat nové moderní 
arény, markety, parkshopy, stadióny, 
ale stačí využít historické stavby 
a skloubit požadavky dnešního „moder-
ního“ světa s historií a kulturou. No 
uznejte, není to paráda si třeba jít 
zaplavat a současně se kochat třeba 
středověkou architekturou či nástěn-
nými malbami a vitrážemi, které však 
jejich tvůrci tvořili pro povznesení 
ducha k Bohu a ne, abychom si při 
pohledu na ně plnili svoje žaludky či 
zpevňovali ochablé svalstvo. Tu pos-
lední větu píšu samozřejmě s nadsázkou 

a ironií – i když… kdy i toto dorazí 
k nám? A vlastně něco podobného jsme 
tu už měli – třeba vojenská tělocvična 
v kostele u salesiánů Don Bosco 
v Ostravě. A bylo to tu už za „osvíce-
ného“ císaře Josefa, kdy ze zrušených 
klášterních kostelů, pokud nemohly být 
proměněny v kostely farní, se stávaly 
stáje, obilné sypky… 

Toto vše se mi honilo hlavou při po-
hledu na opuštěný svatostánek v onu 
Bílou sobotu a bylo to přemýšlení 
neveselé. Naštěstí hodiny odbily půl 
šestou a své pohledy jsme opět obrátili 
na svátostného Ježíše nad Božím hro-
bem, vstoupili naší kněží se svými 
asistenty a začali jsme se modlit Ko-
runku k Božímu Milosrdenství. Modlit-
bu důvěry a naděje a já jen doufám 
spolu s vámi se všemi, že náš krásný 
farní kostel, okolní kostely a všechny 
kostely v naší zemi zůstanou kostely 
a chrámy nejenom podle názvu, ale 
i podle účelů, který budou plnit, to jest 
být nadále Domy Božími. Ať po všechny 
věky v nich zaznívá Boží chvála, tak jak 
je to v nadpise této úvahy – Klaňme se 
na věky Nejsvětější Svátosti v tomto 
Božím domě.

Tímto jsem chtěl tuto úvahu ukončit, 
ale vzpomněl jsem si ještě na jeden 
z mnoha zážitků z poutě do Svaté země, 
konkrétně z Baziliky Božího hrobu. 
Nelze popsat, co člověk prožívá při 
kratičké modlitbě v Božím hrobě či 
doteku kalvárské skály, do které byl 
zasazen Kristův kříž, políbení kamenné 
desky, na které leželo Ježíšovo Tělo 
sňaté z kříže… Jsou to nejsvětější místa 
dějin naší spásy, ale je to historie. Velká 
historie, která proměnila svět, ale „pře-
ce jen“ historie. Chrám Božího hrobu 
spravují společně katolíci, pravoslavní 
a arméni. Po celý den se zde doslova 
hemží obrovské množství lidí – poutní-
ků, turistů – zejména v jeho nejposvát-
nějších částech. Ale je zde stranou jedno 
tiché místo – kaple Zvěstování Panny 
Marie, které spravují katolíci a v něm je 
svatostánek… Zde jsme mohli v tichosti 
a modlitbě promyslet a vstřebat, to co 
jsme před chvílí viděli, čeho jsme se 
měli možnost dotknout. Tam za dveřmi 
této kaple, mezi tím vším lidským 
hemžením byla Kalvárie a Boží hrob, 
tam byl ještě Velký Pátek. Ale tady – je 
živý Ježíš v Oltářní Svátosti – zde jsme 
se setkali se Vzkříšeným – zde jsme 
prožili Velikonoční ráno.

A tak Vám všem přeji i nadále 
krásnou a požehnanou velikonoční 
dobu.

Stanislav Janczyk
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Extrémní křížová cesta (EDK – 
Ekstremalna Droga Krzyżowa) je pro-
jekt založený v roce 2009 v Polsku. Její 
úplně první trasa vedla z Krakowa do 
Kalwarie Zebrzydowské. V letošním 
roce bylo připravených již necelých 
1 000 tras této křížové cesty v 19 zemích 
světa. Délka trasy EDK má být okolo 40 
kilometrů. Poutníci vychází večer a jed-
notlivá zastavení procházejí po celou 
noc až do brzkých ranních hodin. I když 
by se mohlo zdát, že jde spíše o spor-
tovní závod, opak je pravdou. Smyslem 
této křížové cesty je, aby člověk vyšel 
ven z vlastní pohodlnosti a mohl se tak 
setkat s naším Pánem. Je to výzva. 
Dostáváš popis cesty, texty k jed-
notlivým zastavením a vycházíš do noci 
a ticha.

Každá EDK začíná mší svatou, po 
které je možnost adorace, a tak jed-
notlivé skupiny vychází individuálně. 
Jinak tomu nebylo ani na té, které jsem 
se zúčastnil a která začínala v Jab-
lunkově. V chladném podvečeru se v pá-
tek 12. dubna každý z nás vydal vstříc 
přibližně třiceti kilometrům. První za-
stavení bylo naplánováno u kapličky 
Panny Marie Čenstochovské v Písečné. 
Pak následovala zastavení například na 
Bahenci, Groníčku, Stožku, Čantoryji, 
Sošově, v Lesznej Górnej a v kostele 
sv. Jiřího v polském Puńcově, který byl 
posledním zastavením. Na těchto mís-
tech jsme si po skupinkách, ve kterých 
jsme vyšli, přečetli texty k jednotlivým 
zastavením křížové cesty a krátce se 
pomodlili. Během chůze jsme pak v ti-

Extrémní křížová cesta 
chosti, v chladu, větru, sněhu, ale 
i v únavě a námaze rozjímali, v duchu se 
modlili a takto se snažili svůj život 
přiblížit více k Pánu. Trasa je fyzicky 
náročná a chvílemi se člověku zdá, že je 
na pokraji svých sil, ale každý nese své 
úmysly, prosby, díky se kterými se na 
křížovou cestu vydal a tak se snaží 
i svou únavu obětovat a dojít do konce. 
Stojí to trochu sil, bolesti, ale člověk 
překonává sám sebe a je tak blíž k Pánu, 
k Jeho utrpení.

Na závěr bych rád poděkoval Marku 
Mokroszovi za organizaci jablunkovské 
trasy a všem, kteří o účasti na EDK 
uvažují, mohu za sebe vzkázat, že stojí 
za to jít.

O.B. 

W sobotę 6 kwietnia 2019 przebiegła 
czternasta edycja Ogólnopolskiego 
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej – Żory 2019. Na 
wzięcie udziału w przeglądzie zdecy-
dował się również nasz trzyniecki chór 
Laudamus, a w silnej konkurencji 
dziewiętnastu chórów z całej Polski 
uplasował się bardzo dobrze i zajął 
trzecie miejsce.

Przesłuchania chórów przebiegały 
w piętnastominutowych blokach, w któ-
rych każdy z chórów musiał wykonać 
oprócz utworów pasyjnych przynaj-

Chór Laudamus w Żorach
mniej jedną pieśń o tematyce pokutnej. 

Nasz chór zaśpiewał cztery pieśni - 
Soudce všeho světa, Bože (Kancionál 
J. A. Komenského 1659), Ubi caritas 
(Ola Gjeilo), Eli, Eli (György Deák-
Bárdos) oraz Kristus příklad pokory 
(Benešovský kancionál 1575). 

Żorski przegląd jest jedynym ogól-
nopolskim przeglądem o tematyce 
pokutnej i pasyjnej w Polsce mający 
charakter ekumeniczny, który daje 
uczestnikom możliwość wymiany do-
świadczeń i podniesienia swojego 
poziomu wykonawczego. Uczestnikami 

są chóry i zespoły śpiewacze wyznania 
chrześcijańskiego (katolickiego, ewan-
gelicko-augsburskiego i prawosław-
nego). 

Przesłuchania odbywały się w pięk-
nym kościele Św. Apostołów Filipa 
i Jakuba z bardzo dobrą akustyką. 
W poprzednich trzynastu edycjach Żory 
odwiedziło 299 zespołów chóralnych 
(około 7500 osób). W żorskim Prze-
glądzie uczestniczyły już chóry z całej 
Polski od Bałtyku po Tatry. Gościnnie 
wystąpiły też chóry; „Benedictus z ka-
tolickiego Uniwersytetu w słowackim 
Rużomberoku oraz prawosławny chór 
z Kaliningradu. 

Po prawie że całodziennym muzycz-
nym maratonie odbyło się wieczorem 
wręczenie nagród, które poprzedziła 
uroczysta Eucharystia w intencji chó-
rów, a przewodniczył jej bp Marek 
Szkudło. Wraz z nim przy ołtarzu 
stanęli także księża, którzy przyjechali 
razem ze swoimi zespołami śpiewaczy-
mi. Naszym księdzem opiekunem zgo-
dził się być O. Adrian, który zresztą jako 
pierwszy zwrócił nam uwagę na to, że 
taki przegląd w Żorach się odbywa. 

Przegląd był dla naszego chóru okazją 
do lepszego poznania swoich możliwo-
ści oraz stwierdzenia, że potrafimy rów-
nież stanąć w konkursowych szrankach, 
a słuchając wykonania pieśni pasyjnych 
i pokutnych swoich „konkurentów“ zo-
staliśmy głębiej wprowadzeni w atmos-
ferę tegorocznego Wielkiego Postu.

Stanisław Janczyk
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„Mami, mě to v kostele nebaví. Proč 
tam musím chodit?“ Tuto otázku prav-
děpodobně dostal každý rodič, který 
vodí své děti do kostela. Pokud ne, tak 
vám ze srdce gratuluji. Když jsem tuto 
otázku od své dcery dostala já, hned 
jsem ze sebe vychrlila několik skvělých 
důvodů proč. Přijala to celkem bez 
problémů. Nicméně jsem od té chvíle 
nepřestala přemýšlet, jak to udělat, aby 
mé dítě co nejdříve zjistilo, že do kos-
tela nemusí, ale že se mu tam vlastně 
chce? 

Odpověď přišla nečekaně při žehlení 
prádla a poslechu radia Proglas, kde si 
v jednom pořadu povídali o Kateche-
zích dobrého pastýře. Hned jsem vě-
děla, že je to to pravé a nadšeně se 
přihlásila do kurzu. Nyní bych vám 
chtěla program Katechezí dobrého pas-
týře krátce přiblížit. 

Katecheze jsou určeny pro děti ve 
věku 3 – 6 let. Jejich hlavním cílem je, 
aby děti udělaly pozitivní osobní zku-
šenost s Bohem, přesněji řečeno s Pá-
nem Ježíšem, který je pro malé děti 
lépe uchopitelný. Představují Pána Je-
žíše jako dobrého pastýře, seznamují je 
s jeho životem a učením. Vedou k vě-

Katecheze dobrého pastýře v Třinci
domému prožívání mše svaté a celkové-
mu rozvíjení víry. V těchto katechezích 
se kromě povídání, hlavně pracuje 
a zapojují se všechny smysly. Říká se, že 
ruka je nástrojem ducha a proto mají 
děti možnost si osahat věci, se kterými 
se setkávají v kostele, oblékají „kněze“, 
stavějí město Jeruzalém, praktickými 
aktivitami se snaží porozumět podo-
benstvím, starají se o svůj modlitební 
koutek, díky kterému se učí rozvíjet 
osobní modlitbu a ještě mnoho dalšího, 
ovšem to vše ve zmenšených verzích 
vhodných do malých dětských ručiček. 
Díky tomu se kromě jejich duchovního 
rozvoje, zlepšuje jemná motorika. Jed-
notlivé aktivity a témata jsou předem 
připravena tak, aby upevňovala vnitřní 
řád, vedou ke ztišení a klidnému cho-
vání, které je tak potřebné při pobytu 
v kostele. Děti si svobodně volí s čím 
budou pracovat. 

Je všeobecně známé, že jako každý 
tvor na zemi, mají i lidé a tedy i děti 
různé potřeby, které je nutné napl-
ňovat. Kromě fyzických, duševních jsou 
to i potřeby duchovní. I když se to ne-
zdá tak i malé dítě má tuto potřebu. 
Všímám si toho dennodenně u svých 
dětí, které mě právě svými „teologicko-

filozofickými“ otázkami dokáží někdy 
docela zaskočit. Věřím, že právě tyto ka-
techeze mohou nám rodičům s těmito 
otázkami pomoci a navedou naše děti 
správným směrem, kdy chození do kos-
tela nebude jen rutina z donucení, ale 
radost a hluboká touha po životu 
s Bohem. 

Pokud někoho z vás toto opravdu 
zevrubné představení Katechezí dobré-
ho pastýře zaujalo, tak vás milí rodiče 
srdečně zvu na předběžnou schůzku 
o Katechezích dobrého pastýře v červnu 
v salce. (Datum setkání bude ještě 
upřesněno.) Budete se zde moci blíže 
seznámit s programem KDP, osahat si 
materiál se kterým se pracuje a také 
zjistit, komu by byly vaše milované děti 
při katechezích svěřeny. Pokud váš 
zájem i nadále přetrvá, můžeme KDP 
od září začít v plném proudu. 

Těší se na vás
Zuzka Sikorová

(Doporučuji poslechnout v audio-
archivu rádia Proglas záznam z pořadu 
Kafemlýnek – Katecheze dobrého 
pastýře)

kontakt: 777129433
sikorova.zuzka@gmail.com

Od té doby, co byl v září roku 2016 na 
Javorovém zbudován kříž, má ještě 
větší význam spojit modlitbu křížové 
cesty s rozjímáním v přírodě a zároveň 
pocítit na vlastní kůži i nějakou tu 
námahu vlastního putování na pomy-
slnou Golgotu u Třince. Letos během 
postní doby (v sobotu 13.4.) se tento 
nápad uskutečnil již potřetí. Sešlo se 
nás na parkovišti nejdříve jen osm, 
snad kvůli nejistému počasí, ale to už od 
loňské mše svaté na Javorovém jsme 
začali vnímat jako takovou předstar-
tovní zkoušku odhodlání. Vlastně nás 
bylo 9, protože nejmenšího zúčastně-
ného nesla pod srdcem Katka. Brácha 
Pavel s Renčou vytvořili z větví kříž, 
Miloš vytáhl texty s trefným aktuálním 
a do křížové cesty zasazeným obsahem, 
který nás hodně zasáhl. Výšlap jsme 
zahájili modlitbou ještě na parkovišti, 
kde po nás pokukovali mladíci z ne-
daleké hospody, od nichž nás okuřoval 
cigaretový dým. Bylo celkem příznivé 
počasí s nejistou aprílovou vyhlídkou. 
S tím jsme ale počítali, takže jsme byli 
všichni řádně oblečeni. Došli jsme na 
odbočku z asfaltové cesty a pustili se do 
stoupání. Svah jsme s odhodláním 
ukrajovali, koneckonců Javorový není 

příliš náročný na výšlap, ale maminku 
v požehnaném stavu, nebo netrénované 
jedince může potrápit. Osobně znám 
lidi, kteří chodí pěšky na Javorový 
několikrát týdně. Mnohdy to je takové 
jejich duchovní čerpání. Kéž bychom 
i my katolíci chtěli s odhodláním těchto 
sportovců čerpat z Božích darů něko-
likrát týdně v našem kostele. A tak jsme 
to i během naší křížové cesty bilan-
covali. Dohnaly nás Barborka s mamin-
kou, jež byly na sportovním závodě 
a ještě neměly dost, tak náš počet stoupl 
na 10+1. Posilnili jsme se výbornými 
čaji z termosek Dominika a Miloše 
a pokračovali vzhůru. S každým zasta-
vením se překvapivě dramatizovalo 
počasí. Měl jsem pocit, že jsme se z jarní 
pohody přesunuli na Sibiř. Sněhu při-
bývalo, za chvíli už tráva zcela zmizela. 
Zasněžené stromy jako z Mrazíka. Mlha 
hustá, že by se dala krájet. Občas nás 
předešel nějaký turista. Více dokreslí 
snad jen fotogalerie na webu. Zdolali 
jsme velkou sjezdovku. Někdo už 
oznámil: „Támhle je kříž!“ Stále jsem ho 
neviděl, až po chvíli jsem rozeznal jeho 
obrysy kousek od nás. Dorazili jsme ke 
kříži, domodlili se křížovou cestu, po-
řídili společné foto a šli na horký čaj, 

Křížová cesta na Javorový (2019)
nebo kafe do chaty. Tam to hučelo jako 
v úle. Přišli i Katka s Daliborem a dcer-
kami, takže konečný počet se ustálil na 
15+1, i když už po samotné křížové 
cestě. Po hodině odpočinku v kruhu 
přátel jsme se vydali na cestu zpět. 
Nohy dostaly zabrat snad víc, než do 
kopce a bylo třeba dávat velký pozor, 
aby člověk neuklouzl a neupadl. Změna 
počasí se opět udála, samozřejmě 
v opačném pořadí a za chvíli jsme zase 
byli v jarní pohodě mezi zelenými 
loukami na parkovišti. Rozloučili jsme 
se modlitbou a šťastní se vydali k do-
movům. Teď už ale auty. Moje netré-
nované nohy mi na toto dobrodružství 
odpověděly mírnou únavou večer, větší 
únavou na druhý den a v pondělí v práci 
se mě ptali, co se mi stalo, že chodím 
jak invalida. Myslel jsem, že polezu po 
čtyřech, ale se smíchem na rtech. Příště 
jdu zas, klidně i s Toníkem v krosně na 
zádech. Přidejte se také. Není to žádná 
uzavřená společnost. Já jsem se takto 
letos seznámil s Tomášem, který se stal 
mým kamarádem a za což jsem moc 
vděčný. 

Petr Čala
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

JEŽÍŠOVA

BLAHOSLAVENSTVÍ 
Pán Ježíš kázal na hoře a přitom pronesl osmero blahoslavenství. Dal tak lidem 

osm rad, co mají dělat, aby byli šťastní a mohli vejít do Božího království.  Zkus 
pomocí nápovědy a Bible doplnit chybějící slova. Dokážeš vysvětlit, co jednotlivá 
blahoslavenství znamenají?

Nápověda:

hladovějící po spravedlnosti t čistého srdce  pronásledovaní  tiší  milosrdní 
 tvůrci pokoje  chudí  plačící

t t t
t t t

Příměstský

tábor 
Milí rodiče, jelikož se blíží léto a Vy 

se obracíte s otázkami, zda letos 
o prázdninách bude tábor, rozhodla 
jsem se zorganizovat příměstský tá-
bor. Konal by se v týdnu od 5.8.2019 
do 9.8.2019 a fungovalo by to tak, že 
bychom s dětmi vždy ráno někam 
vyrazili a odpoledne bychom se vrátili. 
Můžeme navštívit např. akvapark 
nebo dinopark, zoo, dělat výlety po 
okolí - např. Lomná - zážitkové 
centrum Ursus apod. Možností je 
hodně, bude záležet také na počasí. 
Obracím se na vás s prosbou, kdo by 
měl o takový tábor zájem, ozvěte se mi 
do konce května, abychom mohli 
podle počtu dětí něco pěkného vy-
myslet. Cena by byla maximálně 
200 Kč/den na dítě. 

S pozdravem Silva (tel. 605325749, 
s.krezelokova@seznam.cz). 

Jak se rodí

rodina
Centrum pro rodinu a sociální péči 

zve rodiče a děti od 3. do 5. tříd na 
promítání filmu „Jak se rodí rodina“, 
které se uskuteční dne 11. května 2019 
v 16 hodin v salce na faře. Jedná se 
o filmový příběh dvou mladých lidí, 
kteří prožívají známost, svatbu, za-
čátek společného bydlení a rozva-
žování o založení rodiny. Brzy se 
potvrdí těhotenství a rozvíjí se příběh 
miminka před narozením. Akce se 
koná v rámci Národního týdne pro 
rodinu.

Pro více informací kontaktujte paní 
Libuši Pavlíkovou, tel. 605 410 705

Pochod pro život v Třinci
Chtěla bych Vás všechny pozvat na 4. pochod pro život 

v Třinci, který se bude konat ve čtvrtek 23.5.2019.  
Vyrazíme v 16 hodin z  Náměstí TGM na hřbitov 
v Lyžbicích k pomníku nenarozeného dítěte a následně 
budeme pokračovat přes Terasu ke Kulturnímu domu 
Trisia, kde pochod zakončíme.  Pojďte s námi podpořit ty 
nejmenší z nás. Je smutné, že máme tolik modlitebních 
skupin a pochodu se zúčastní pár lidí. Stydíme se ve městě, 

kde žijeme, vyjít do ulic? Proto neváhejte a přidejte se 
k nám.

Kdyby chtěl někdo tuto akci jakkoliv finančně podpořit, 
budu moc ráda. Platí se povolení, grafika, tisk letáků a plyn 
do balónků.

Na všechny se moc těšíme. 
Případné dotazy u Silvy Kreželokové,  

tel.číslo 605325749.
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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

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

Ke dni 26.4.2019 evidujeme částku 
203.623 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

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

Před pár dny jsme opět navštívili 
Otce Mariána Kuffu na Slovensku. 
V obci Žakovce, nedaleko od Popradu, 
vybudoval pod záštitou Institutu 
Krista Velekněze středisko pro lidi bez 
domova, pro seniory a nemocné 
a matky s dětmi. V několika budovách 
žije asi 320 lidí, z toho 160 mužů, 
někteří přišli rovnou z ulice, jiní 
z výkonu trestu nebo mají drogovou 
minulost a rodina s nimi nechce mít 
nic společného. Muži pracují na poli, 
v lese, chovají koně, krávy, prasata, 
kuřata, kozy, slepice a další zvířata, 
a také si sami pečou chleba. Institut se 
snaží být soběstačný a každý, kdo 
alespoň trochu může, musí pracovat. 
Každé ráno začínají mší svatou a v po-
ledne je modlitba růžence. A právě 
před modlitbou růžence v kapli 
předstoupil O. Marian před všechny 
shromážděné a řekl: “Zítra jdu k vý-
slechu do NAKy (Národná kriminálna 
agentúra - zabývá se nejzávažnější 
trestnou činností) a chci vám tady říct, 
že pokud bych se nevrátil a dověděli 
byste se, že jsem skočil pod vlak nebo 
si nějak jinak vzal život, tak to není 
pravda. Nic takového nemám v úmys-
lu.“ Tohle prohlášení námi silně za-
třáslo a jak jsme se později od něj 
dozvěděli, musel jít k výslechu proto, 
že obhajuje rodinu a manželství jako 
svazek muže a ženy, mluví proti 
genderu (gender mimo jiné hlásá, že 
člověk se může rozhodnout, kým chce 
zrovna být, zda mužem nebo ženou 
nebo zrovna neví a je bezpohlavní), 
Istanbulské úmluvě a zasazuje se 
o právo na život nenarozených dětí. Za 
životy nenarozených dětí, přirozenou 
rodinu a za národ se O. Marian účastní 
pravidelných pátečních pochodů na 
Slovensku, které se rozšiřují do mnoha 
okresů.

Istanbulská úmluva je živé téma 
nejen na Slovensku, ale také u nás, 
nicméně Slovákům se 29. března 
povedlo odhlasovat v Parlamentu, aby 
slovenská vláda nepokračovala v ra-
tifikaci Istanbulské úmluvy. 

Istanbulská úmluva není jediným 
dokumentem, který ohrožuje při-
rozenou rodinu, je to také návrh zá-
kona, který je předložen v Poslanecké 

sněmovně na uzákonění manželství 
pro homosexuální páry, které pak 
budou moci adoptovat děti. K tomuto 
tématu se nedávno ve sněmovně konal 
seminář, na kterém vystoupila paní 
Ludovine de la Rochére z Francie 
a velmi varovala před manželstvím 
pro všechny. Řekla, že uzákonění 
manželství pro homosexuální páry 
otevřelo ve Francii dveře náhradnímu 
mateřství, zavedení termínu rodič 
1, rodič 2 místo matka a otec v do-
kumentech, ze zákonů zmizely ter-
míny manžel, manželka, namísto 
svátků matek či otců je svátek rodičů, 
organizace, které mají v logu názvy 
matka nebo otec musí tato loga vy-
měnit za neutrální, starostům, kteří 
odmítnou oddat homosexuální pár 
hrozí přísné sankce, pokud si přejete 
na matrice změnit mužské jméno na 
ženské a naopak, stačí potvrzení 
nějaké organizace a mnoho dalších 
opatření, které totálně boří přirozenou 
rodinu. Tato opatření byla zákony ve 
Francii přijata před šesti lety přesto, 
že proti jejich přijetí vyšly do ulic 
miliony lidí. 

A co my? Jsme ochotni něco udělat 
pro zachování manželství jako svazku 
muže a ženy? Dáváme svým dětem 
příklad rodiny, kde děti vyrůstají 
s mámou a tátou, kteří je mají nejen 
rádi, ale také jim dávají hranice ve 
výchově, aby z nich vyrostli zod-
povědní a samostatní lidé, kteří ví, 
kým jsou? Nebojíme se zajít do školy 
a vyjádřit svůj nesouhlas s výukou 
dětí, která narušuje jejich zdravý vývoj 
a předkládá jim možnosti, jak expe-
rimentovat s přirozeným mužstvím či 
ženstvím? Jsme ochotni v případě 
ohrožení přirozené rodiny vyjít do ulic 
a dát tak najevo svůj názor? 

Věřím, že vše je v Božích rukou, ale 
Bůh potřebuje také nás, naše ruce, 
hlasy, náš čas, energii a samozřejmě 
modlitby, tak na to pamatujme a ne-
bojme se, neboť jak říká Ježíš:“ Já 
jsem s vámi po všechny dny až do 
skonání světa.“

Pavla Golasowská

Nebuďme hloupí, jen manželství
jako svazek muže a ženy

je základem pro založení rodiny
Plán akcí na letošní rok, které se 

uskuteční v naší farnosti:

Neděle 23.6. – ukončení školního 
roku na farní zahradě. Zahájíme spo-
lečnou mši svatou v 10 hodin a poté 
budeme pokračovat na farní zahradě. 
Jsou zvány všechny děti z farnosti.

Úterý 30.7. – Prázdniny v Třinci – 
Léto se svatým Albertem – v rámci 
celoměstské akce, letos opět proběhne 
jedno dopoledne pro děti v naší farnosti

Neděle 15.9. – Farní pouť – u pří-
ležitosti této slavnosti se uskuteční další 
ročník společného odpoledního setkání 
na farní zahradě.

Sobota 28.9. – Farní jednodenní 
pouť do Zlatých Hor – Poutní Místo 
Panny Marie Pomocné

Pátek 6.12. – sv. Mikuláš pro děti po 
večerní mši svaté

Sobota 28.12. – Setkání farnosti 
v Trisii – odpolední setkání farníků  

Neděle 29.12. – Koledování u jes-
liček – opět se uskuteční po mši svaté 
v 10 hodin

Sobota 25.1.2020 – Farní ples – 
v restauraci Sojka

Budeme rádi, když se našich akcí 
zúčastníte anebo je jakýmkoliv způso-
bem podpoříte. Podrobnější informace 
k jednotlivým akcím budou uváděny ve 
farním měsíčníku Most, v ohláškách 
nebo na www stránkách třinecké far-
nosti.

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Co nás letos čeká
aneb co si zapsat

do kalendáře



8 MOST 305/XXVI

most

Příští číslo MOSTu 

vyjde 2.6.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 21.5.2019.

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, Hospo-
dine, neboť jsi mě vysvobodil.

ref.: Sławię Cię, Panie, bo mnie 
wybawiłeś.

4. neděle velikonoční (12.5.)

1. čtení: Sk 13,14.43-52; 2. čtení: Zj 
7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30

Žalm odp.: Jsme jeho lid a stádce, 
které on pase.

ref.: My ludem Pana i Jego owcami.

5. neděle v mezidobí (19.5.)

1. čtení: Sk 14,21b-27; 2. čtení: Zj 
21,1-5a; Evangelium: Jan 13,31-
33a.34-35

Žalm odp.: Budu tě oslavovat na věky, 
můj Bože, Králi.

ref.: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. 

6. neděle v mezidobí (26.5.)

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29; 2. čtení: Zj 
21,10-14.22-23; Evangelium: Jan 
14,23-29

Žalm odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ!

ref.: Niech wszystkie ludy sławią 
Ciebie, Boże.

7. neděle v mezidobí (2.6.)

1. čtení: Sk 7,55-60; 2. čtení: Zj 
22,12-14.16-17.20; Evangelium: Jan 
17,20-26

Žalm odp.: Hospodin kraluje, je 
povznesen nad celou zemí.

ref.: Pan Bóg króluje ponad całą 
ziemią.

Neděle 5.5.2019 – 3. neděle veliko-§
noční; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Neděle 12.5.2019 – 4. neděle veliko-§
noční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

Úterý 14.5.2019 – svátek sv. Matěje, §
apoštola.

Čtvrtek 16.5.2019 – svátek sv. Jana §
Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech.

Neděle 19.5.2019 – 5. neděle veliko-§
noční; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Neděle 26.5.2019 – 6. neděle veliko-§
noční; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

Čtvrtek 30.5.2019 – Slavnost Nane-§
bevstoupení Páně; začíná devítidenní 
příprava na Slavnost Seslání Ducha 
Svatého.

Pátek 31.5.2019 – svátek Navštívení §
Panny Marie.

Neděle 2.6.2019 – 7. neděle veliko-§
noční; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

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

Každou neděli půl hodiny před §
večerní mší svatou je adorace Nej-
světější 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 květnu

Pořad bohoslužeb v květnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
květen 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 církev v Africe, aby se přiči-
něním vlastních členů stala kvasem 
jednoty mezi národy a znamením 
naděje pro celý tento světadíl. 

Národní úmysl

Ať v našich rodinách i farnostech 
vládne atmosféra laskavosti a vzá-
jemného přijetí. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

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

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

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

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


