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Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města 
ji doprovázel. 

Vzkříšení mládence z Naim

Luk 7,12
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Víkendovka scholky DROPS
Je pondělí 29. dubna a já jsem ještě 

plná dojmů z posledních dní, které jsme 
strávili v Zátoru. Pokusím se je nějak 
uspořádat a alespoň touto formou se s vá-
mi trochu rozdělit o tu spoustu krásných 
chvil, které jsme tam prožili.

Když jsme víkendovku plánovali, chtěli 
jsme tentokrát vyrazit někam „do světa.“ 
Ne že by nám na naší tradiční destinaci 
na chatě Lípě v Oldřichovicích bylo špat-
ně, ale přece jen je zajímavé objevovat 
zase něco nového. Ale kam se vydat? 
Najít místo, kde se dá ubytovat 30 lidí 
a zároveň je možné tam nějak rozumně 
dojet a také aby to bylo pokud možno 
v přírodě nebo aspoň s dostatečným 
prostorem pro hry… nakonec volba padla 
na Zátor, kde se mnozí z vás přičinili o to, 
aby se tato fara pro podobné účely 
ubytování různých skupin otevřela. Míst-
ní pan farář, otec Radim Zielonka, s vděč-
ností vzpomíná na Třinečáky, kteří po-
máhali dávat faru dohromady. K tomu 
přispěla i jedna z vedoucích, Halinka, 
která si pochvalovala, že spí na své mat-
raci, na které spávala jako dítě a kterou 
později věnovala do Zátoru. Vlastně 
všichni jsme se cítili jako doma, měli 
jsme potřebné pohodlí, byli jsme vřele 
přijati a byli jsme s těmi, které máme rádi 
– naše rozšířená scholková rodinka si to 
prostě užívala. 

Už samotná cesta vlakem z Třince do 
Zátoru byla vlastně prvním bodem naše-
ho programu. Pro děti je to zpestření 
a pro mě zážitek. Když je vidím, vždycky 
si vzpomenu na své dětství. Tatínek byl 
strojvedoucí, takže jsme měli vlak zadar-
mo a často jsme podnikali různé výlety, 
takže cestování vlakem mám vždycky spo-
jené s příjemným zážitkem. Je čas ob-
divovat okolní krajinu, povídat si. Děti 
hrály karty, kvarteto… Během naší tři 
hodiny trvající jízdy jsme dvakrát přestu-
povali, ale zvládli jsme to perfektně díky 
Danielovi, který měl dopravu na starosti 
a vždycky nás navedl tím správným smě-
rem. Posledních 50 minut v motoráčku 
z Opavy už na nás dospělých byla trochu 
znát únava z horka (26°C v dubnu!), ale 
děti nelenily a pustily se do zpívání, 
Roman vytáhl kytaru a udělali jsme 
„koncert“ i pro ostatní cestující. Někteří 
se na nás dívali trochu překvapeně, 
někteří se jen usmívali a někteří si s námi 
i s chutí zazpívali. Když jsme večer o půl 
sedmé na vlakové zastávce „Zátor“ vy-
stoupili z vlaku, zatajil se mi dech. Za-
stávka je ve svahu a nám se tak nabízel 
výhled na malebné údolíčko mezi svahy 
pokrytými střídavě pastvinami a lesy, na 
domky v údolí, mezi kterými na mírném 
návrší působil barokní kostel Nejsvětější 
Trojice jako klenot. Kvetoucí ovocné stro-
my střídala svěží jarní zeleň a v trávě se 
vyjímaly květy pampelišek jako tisíce slu-
níček – jako v pohádce. Zatímco vláček 

uháněl dál přes kamenný most směrem 
k Bruntálu, my jsme se vydali na faru. 
Není to ze zastávky daleko, byli jsme tam 
cobydup. Na faře už nás čekal čaj, který 
nám nachystali Petr s Michalem, kteří jeli 
auty a vezli nám zavazadla a proviant 
(a dalších tisíc nezbytných pomůcek, jako 
např. stojanovou vrtačku nebo kostýmy 
pro vlka a bábu z mokřin). Vybalili jsme 
zbytek svačinek, co nám maminky naba-
lily na cestu, k tomu jsme si dali trochu 
pomazánky. Zatímco jsme čekali, než se 
úplně setmí, přihlížely děti scénce, ve kte-
ré měl „tatínek“ nemalé problémy s tím, 
jak dostat svou dceru „Helenku“ v neděli 
do kostela. Chvilku jsme si povídali 
o tom, proč vůbec chodíme na mši svatou 
a co pro to udělat, abychom se do kostela 
více těšili a mši svatou lépe prožili. V noč-
ní hře se pak děti snažily dostat ke „kos-
telíčkům“ v podobě svíček hořících v dál-
ce. Musely si dát ale pozor, aby je po 
cestě nepřepadla nějaká „potíž“ jako je 
např. lenost nebo pohádky v televizi, to se 
jim pak mohlo stát, že do „kostela“ 
nedošli. 

V sobotu jsme měli program nabitý od 
rána do večera. Dopoledne jsme venku na 
louce „zachraňovali hříšníky“, odpoledne 
zase hledali poklad, jehož vyvrcholením 
byla opravdová hostina – čokoládové fon-
due s lahodným ovocem. Mezitím jsme 
samozřejmě zpívali, měli jsme dvě zkouš-
ky, na kterých jsme se naučili zase něco 
nového. Taky jsme si povídali o mši sva-
té, která byla tématem naší víkendovky. 
Důležitým bodem programu bylo také 
rozvíjení zručnosti při výrobě 3D piš-
kvorek ze dřeva. To jste měli vidět ty pěti 
- až dvanáctileté slečny, jak bravurně 
ovládají stojanovou vrtačku, svěrák, pilku 
a další nástroje. Klukům to šlo samozřej-
mě taky skvěle. Nakonec jsme si ještě dali 
piškvorkový souboj. Díky Petrovi, který 
vše perfektně připravil. Musím přiznat, 
že z počátku jsem tomu příliš nevěřila, že 
by to bylo to pravé „tvoření“ pro holčičky, 
kterých je ve scholce většina. Mám to tak 
nějak spojené spíš s nůžkami, papírem, 
lepidlem, maximálně nějakou tou vlnou 
nebo korálkami, ale musím říct, že tohle 
byla fakt pecka. Až mi bylo líto, že není 
jedna sada navíc, abych si to taky vy-
zkoušela.

A co večer? Přece pohádka! Přímo mezi 
dětmi se procházela Růženka, statečný 
princ, sudičky, bába z mokřin, Karkulka, 
vlk i myslivec. A jako přídavek ještě sedm 
trpaslíků, zrcadlo, zlá královna a Sněhur-
ka a další princ. A pak už byl nejvyšší čas 
jít spát. Den nabitý zážitky jsme samo-
zřejmě nemohli zakončit nijak jinak než 
společnou modlitbou, u které už se mno-
há zmožená očka sama zavírala.

V neděli jsme se připravovali na mši 
svatou. Zkoušeli jsme písně a Michal si 

s dětmi povídal o tom, co uslyšíme 
v dnešním evangeliu. I když některým 
bylo v kostele trochu zima, cítili jsme se 
v Boží blízkosti moc dobře. Po mši svaté 
jsme při minikoncertu zazpívali mj. píseň 
„Ja su Boži děcko“ a otec Radim se k nám 
s chutí přidal. Později nám řekl, že ho 
kdysi tato píseň natolik oslovila, že si ji 
nechal natisknout na své primiční obráz-
ky. To my jsme ovšem nevěděli, takže pro 
mě to byl jednoduše zázrak. Ještě pár 
minut před mší svatou jsme se handrko-
vali, jestli tu píseň vůbec budeme zpívat 
a najednou taková odezva. Krásný důkaz 
toho, že i když my sami si někdy třeba 
moc nevěříme, tak když své schopnosti, 
ruce, nohy, hlasy, své srdce i svou mysl 
dáme Pánu Bohu k dispozici, On je s chu-
tí využije a Jeho mocí se pak dějí divy. 
Pro mě byl takovým zázrakem celý tento 
víkend. Byla jsem svědkem toho, že Bůh 
se o nás stará. I když jsem se nestihla při-
chystat úplně perfektně podle svých 
představ, i když jsem ještě ve čtvrtek byla 
u zubaře s bolavým zubem, i když jsme 
ještě pár týdnů před víkendem sháněli 
náhradu za dospěláky, kteří nakonec bo-
hužel nemohli jet – všechno jsme zvládli 
a ještě jsme přitom mohli prožít tolik 
radosti!

A tak díky všem, kteří se „dali do 
služby“ – a to v abecedním pořádku, pro-
tože všichni byli úplně úžasní a zasloužili 
se stejnou měrou o zdar celé akce: Da-
niel, Daniela, Dáša, Halinka, Michal, Petr 
a nakonec můj manžel Roman, bez které-
ho by to samozřejmě nešlo. Díky všem 
dětem, že jsou takové fajné a rodičům, že 
je v chození do scholky podporují. Děkuji 
vám všem, kdo se za nás modlíte. Možná 
tomu nebudete věřit, ale tato podpora je 
cítit přímo hmatatelně. Také děkujeme za 
finanční dary, bez kterých bychom víken-
dovku neufinancovali.

Na závěr bych vás chtěla všechny povz-
budit, abyste se každý dle svých možností 
zapojili aktivně do života farnosti. A ty, 
kdo už se zapojují, aby vytrvali. Ano, je to 
služba a někdy i velká oběť, ne vše je tak 
prozářené sluncem a úsměvy dětí, jako 
víkendovky. I ty jsou ale pouze vyústěním 
celoroční namáhavé práce na každotý-
denních zkouškách a náročných příprav.  
Ale víte co? Stojí to za to. Protože nikde 
nenajdeme tolik naplnění, jako když dě-
láme to, pro co jsme byli stvořeni. Rozdě-
lit se o své schopnosti s ostatními sice 
znamená, že každý z nás bude muset dát 
trochu něco ze sebe, něco obětovat, ale 
představte si, kolik toho zároveň obdrží 
od druhých a o Božím požehnání ani ne-
mluvě! Je krásné se takto vzájemně obo-
hacovat. Přeji vám všem, drazí farníci, 
abyste se tam, kde jste, cítili (aspoň ob-
čas) tak dobře, jako my na víkendovce. 
Bohu díky za to.

Eva Bubová
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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! 

Národní pochod pro život a rodinu 2019

„MILÁ VLÁDO, PENÍZE Z BRUSELU 
INVESTUJ DO DĚTÍ“ - s takovýmto 
heslem, které bylo umístěno na hlavním 
transparentu, který nesly děti, pocho-
doval průvod na letošním ročníku 
pochodu pro život Prahou, který se 
konal v sobotu 27. dubna 2019. Pochod 
zejména apeloval na problematiku 
přijímání třetích dětí v českých ro-
dinách. Hnutí zjistilo podle ústavu 
zdravotnických informací a statistiky, 
že nejčastější skupinou dětí, které 
přicházejí o život, jsou třetí děti v ro-
dině. Tyto rodiny mají strach z ekono-
mické budoucnosti. Tyto obavy mají na 
svědomí ročně více než 5000 lidských 
obětí  - a jsou to právě lidé, kteří o tom 
rozhodují. Když se jednou zeptali Matky 
Terezy, co by se mělo změnit, aby svět 
byl lepší, odpověděla: „Ty a já“. A proto 
se i z naší farnosti již řadu let vydávají 
lidé sami i s rodinami na tento pochod, 
ne aby nemilosrdně moralizovali a dru-
hé soudili odněkud z výšin, ale pře-
devším, aby vydali svědectví o hodnotě 
člověka druhým. 

I letos (již po šesté) jsme se opět 
vydali vlakem a auty do hlavního města 
Prahy, kde pro nás byly po příjezdu 
připraveny speciální autobusy, které 
nás zavezly nedaleko Hradčanského 
náměstí. Účastníci pochodu, kteří se 
předem přihlásili, obdrželi placku 
Národního pochodu pro život a takto 
jim byla umožněna přednostní kontrola 
a vstup na Pražský hrad. Jak jsem již 
v úvodu zmínil, Národní pochod pro 
život a rodinu zahájila již po devate-
nácté pontifikální mše svatá ve Svato-
vítské katedrále. Začala v 10:30 a mimo 
jiné ji koncelebroval Mons. Charles 
Daniel Balvo, apoštolský nuncius 
v České republice. Dále také konce-
lebrovali Mons. František Radkovský 
(emeritní biskup plzeňský), Mons. 
Václav Malý (pomocný biskup pražský) 
a také sídelní kanovník metropolitní 
kapituly u sv. Víta v Praze P. Jan Balík, 
a to společně s dalšími biskupy a kně-
žími. Hlavním celebrantem byl Domi-
nik kardinál Duka OP. Po vstupní 
modlitbě nás jako vždy přivítala paní 
Zdeňka Rybová, místopředsedkyně 
Hnutí pro život ČR, která uvedla, že je 
to zápas o zásadní rozhodnutí, které 
může stát život. Ale je to také zápas 
o naši civilizaci. Vyspělé národy vymí-
rají. Japonci si už dokonce vypočítali, 
kdy umře poslední obyvatel ostrovů. 
Cílem lidského snažení se stává zábava 
a kariéra, zatímco rodina se považuje za 

nadbytečnou komplikaci jinak příjem-
ného žití. Rodina se jeví jako závaží, jež 
lidem brání v rozletu k slávě nebo 
k slasti. Mnozí nevědí, jestli těhotné 
ženě blahopřát, nebo spíš soustrastně 
sklopit oči. A dostaví-li se třetí gra-
vidita, kolik je těch, kdo se ještě odváží 
mluvit o požehnaném stavu? Jakoby 
mateřství byla nemoc. Je na čase se 
probudit. Dávat věcem pravá jména 
a říkat to, co je třeba, ne to, co chce být 
slyšeno. Co by si pomysleli naši před-
kové, kdyby viděli, že se Prahou musí za 
život a rodinu pochodovat. 

K oltáři byly přineseny jako již tra-
dičně růže. Padesát rudých, na znamení 
počtu dětí, které jsou denně připraveny 
potratem o život. Dále bylo přineseno 
313 bílých růží, na znamení počtu těch, 
jimž byla dána možnost narodit se.

Následně nás také pozdravil apoštol-
ský nuncius v České republice Charles 
Daniel Balvo, který zdůraznil slova 
svatého otce Františka, že děti nejsou 
budoucností, ale přítomností. Naší pří-
tomností.

Dominik kardinál Duka citoval slova 
herečky Jiřiny Jiráskové: „Já nejsem 
teolog, ale vím, že Ježíš je Boží Syn. 
V životě nikomu nepodrazil nohu a ne-
udělal žádnou hloupost“. Vyzval, aby-
chom si tato slova dobře pamatovali. 
Kardinál den před mší svatou oslavil 76. 
narozeniny. Přítomní mu poblahopřáli. 
Poté dostal bílou kytici za narozené 
děti. V jeho projevu bylo asi nej-
důležitější poselství: „Jestliže má někdo 
někoho rád, má být schopen za něj něco 
obětovat.“

Před požehnáním bylo ještě z rukou 
kardinála Duky předáno vyznamenání 

papeže Františka paní Zdeňce Rybové 
za její dlouholetou aktivitu v obraně 
lidského života. Jeho svátost papež 
František jmenuje Zdeňku Rybovou dá-
mou Řádu sv. papeže Silvestra.  

Po požehnání jsme se přesunuli 
k arcibiskupské hrobce, kde jsou po-
chováni kardinál Miloslav Vlk a také 
i kardinál Josef Beran. Po mši svaté 
jsme se vydali z areálu Pražského hra-
du, někteří po zámeckých schodech, jiní 
zase stezkou kolem hradních zahrad, 
dolů na Klárov do parku před stanici 
metra Malostranská, kde probíhal další 
doprovodný program, který byl konci-
pován tak, že zabavil jak děti, tak i nás 
dospělé. Vystoupila tisková mluvčí 
Hnutí pro život Zdeňka Rybová, která 
mluvila o konkrétních číslech potratů 
a zmínila i kroky, které Hnutí pro život 
činí ve spolupráci s některými zákono-
dárci. Byla možnost poobědvat a odpo-
činout si. V parku jsme se všichni 
třinečtí farníci sešli již tradičně pod 
lípou, kde jsme společně poobědvali, 
trochu odpočinuli a popovídali si.

Ve 14:00 hodin jsme vyšli v Pochodu 
pro život a rodinu do centra Prahy na 
trase Klárov – Národní třída – Vác-
lavské náměstí, kde byl závěrečný 
program. V průvodu jsme nesli balonky, 
vlajky s logy Hnutí pro život, české 
státní vlajky a transparenty s nápisy 
jako např.: JSEM PRO ŽIVOT, DÍTĚ JE 
BUDOUCNOST, CHRAŇTE DĚTI UŽ 
OD POČETÍ, POTRAT NENÍ ŘEŠENÍ, 
BEZ DĚTÍ BUDOUCNOST NEBUDE, 
DÍTĚ JE VŽDY NADĚJÍ.

Letos jednou, ale masivně, nás na 
trase blokovaly feministické hnutí RKF, 
Kolektiv 115 (který demonstroval pro 

„Manifestace pro všechny kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci.“
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zachování současného potratového prá-
va) a anarchisté z Německa. Bylo to 
zhruba 30 až 40 lidí, kteří stanuli na 
rozhraní Mánesova mostu a náměstí 
Jana Palacha, kudy jsme my procházeli 
v průvodu. Na výzvu policie odmítli 
prostor opustit, a proto je museli po-
licejní těžkooděnci vytlačit k okraji. 
Když jsme kolem nich procházeli, kři-
čeli na nás: „Naše těla, naše volba“. Pak 
jsme již plynule pokračovali v průvodu 
až na Václavské náměstí, kde na nás 
podruhé křičely feministické aktivistky 
(převlečené, jak samy prohlašovaly, za 
Boha, dále za Pannu Marii a kardinála 
Duku), že Bůh hlasuje pro stejno-
pohlavní páry, že v rodině je důležitá 
láska a porozumění, že svět je tak krás-
ný, protože je rozmanitý a že se ne-
máme nechat nikým strašit a mít se 
rádi. Policie byla v letošním roce opět 
velmi dobře připravená a průvod měl 
i přes blokádu našich odpůrců hladký 
a bezpečný průběh.

U sochy sv. Václava pokračoval závě-
rečný program, kde vystoupila Zdeňka 
Rybová a zopakovala, že každý člověk 
má právo dostat šanci prožít svůj život. 
Dále vystoupil předseda Hnutí pro život 
ČR Radim Ucháč, který velmi krátce při-
pomněl myšlenky, kvůli kterým jsme se 
sešli. Řekl, aby každé počaté dítě dosta-
lo šanci žít. Pokud by si počaté děti 
mohly vybrat, volily by život. Povzbudil 
rodiny, aby se nebály mít děti. Rodiny 
se třemi a více dětmi jsou nejlepší cesta, 
jak řešit řadu budoucích problémů 
a věří, že Česká republika dokáže uživit 
všechny počaté děti. Na pódiu vystoupil 
host, režisér Jiří Strach, který nechce, 

aby režiséři byli kazateli morálky, ale 
aby vyprávěli příběhy. Připomněl nám 
příběh. V Betlémě se před dvěma tisíci 
léty narodilo dítě a kdyby nemělo mat-
ku a otce, tak by samo pravděpodobně 
dlouho nepřežilo. Byl to Boží syn. Král 
Herodes po jeho narození nechal vy-
vraždit mnoho a mnoho malých chlapců 
do věku dvou let. Ego zvítězilo nad 
lidskostí. Josefovi se zjevil Anděl Páně. 
Nevím, jestli to byl Anděl Páně 1 nebo 2. 
Možná, že to byl Anděl Páně 3 a řekl: 
„Vezmi ženu a běž s ní do Egypta“. 
Herodů je bohužel v dnešním světě opět 
plno. Režisér Strach by si velice přál, 
aby pravda a láska zvítězila nad lží 
a nenávistí, ale ne pravda egoistického 
člověka, ale pravda milosrdného milu-
jícího Boha.

Kardinál Duka jako zástupce episko-
pátu poděkoval přítomným, že se 
zúčastnili zápasu za svobodu a demo-
kracii. Kdyby nás po cestě neblokovali 
anarchisté, byli bychom na místě včas 
a mohli v klidu odjet domů. Jenže jsme 
byli zdrženi anarchisty a mnohým ujel 
vlak. Kardinál Duka náhle zvolal ně-
mecky: „Meine liebe Freunde, die 
Anarchisten, Sie sind keine Verteidiger 
der Demokratie oder der Freiheit und 
Ihre Revolution ist nicht unsere Revo-
lution!“ V překladu „Moji milí přátelé, 
anarchisté, nejste žádní obhájci demo-
kracie nebo svobody a vaše revoluce 
není naše revoluce!“ Poté jsme přijali 
požehnání, zazpívali Svatováclavský cho-
rál a státní hymnu.

Pokojně jsme se přesunuli na vlakové 
nádraží a vlakem se vrátili do svých 
domovů.

Na závěr ještě dva příběhy z vlaku. Na 
cestě do Prahy si k nám do kupé přisedl 
muž, který nám v rozhovoru sdělil své 
svědectví, ze kterého vzešlo, že má 
spoustu otázek tykajících se víry, ale jak 
řekl, nejsou odpovědi. A tak jsme s ním 
hovořili na téma víry a snažili se mu 
předat snad jen naše malá svědectví.

Na cestě domů s námi cestovala, řekl 
bych postarší dáma, která se na nás 
takříkajíc ihned obořila, že tady v kupé 
nesmíme mluvit nahlas a jak řekla: 
„a ještě musím k tomu poslouchat ten 
váš otřesný jazyk (po naszymu), no to je 
úplně šílené“. Tato dáma nechtěla zprvu 
vůbec uvěřit, že jedeme z Pochodu pro 
život. Myslela si, že si z ní děláme sran-
du, že jedeme z fotbalového zápasu. 
Nicméně po krátkém rozhovoru s ní 
bylo rovněž vidět, že i tato dáma hledá 
Pána Boha ve svém životě, i když se 
tomu všemožně vyhýbala a katolickou 
církev z kdečeho obviňovala. Poté za-
vládlo v kupé ticho a někteří z nás začali 
číst mariánský časopis Immaculata, 
který jsem měl sebou na čtení ve vlaku. 
Jeden z nás také vytáhl růženec a začal 
se v tichosti modlit. Když nás dáma 
viděla číst Immaculatu a modlícího se 
kamaráda, nevydržela a zeptala se, jestli 
nejsme náhodou z nějakého křesťan-
ského společenství. Načež jsme odvětili: 
„Jsme katolíci“. Paní na to: „No to snad 
ne, to jste mě teda úplně překvapili, 
v dnešní době ... mladí lidé žijící ve víře 
a s Bohem ... no teda, to jste mě dostali, 
to bych o vás ale vůbec neřekla“. Poté 
znovu zavládlo ticho a my jsme dále 
pokračovali ve čtení a modlitbě, než 
postarší dáma vystoupila.

Na našich cestách se setkáváme 
s obyčejnými lidmi, mezi kterými máme 
každodenně vydávat svědectví o své 
lásce.

Akolyta Daniel

Čtvrtý pochod pro život v Třinci je za 
námi. Děkuji všem, kteří se deště nebáli 
a přišli podpořit ty nejmenší. Sešlo se 
nás okolo 30 farníků. První zastávka 
byla u pomníku nenarozeného dítěte, 
kde jsme si vyslechli úryvek z Bible 
a pokračovali ke KD Trisia, kde jsme 
pochod ukončili modlitbou a požehná-
ním. Škoda, že si více farníků neudělá 
čas a nejde podpořit ty nejmenší, 
obzvlášť když to je v místě bydliště 
a nemusíme nikam draze cestovat. 

Silva

Pochod pro život

v Třinci
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Ve středu 8. května, o svátku Panny 
Marie, prostřednice všech milostí, se vy-
dalo 58 poutníků k nově postaveným 
svatostánkům na Jižní Moravě. Po plá-
novaném odjezdu autobusu v šest ráno 
a jedné krátké přestávce, jsme zastavili 
na autobusové zastávce v těsné blízkosti 
bukovanské Kaple sv. Jana Pavla II. 

Srdečně nás uvítala kostelnice s kos-
telníkem a jimi jsme byli uvedeni do 
velice útulných prostor kostelíku. Než 
jsme ovšem do něj vstoupili, minuli 
jsme před vchodem bronzovou sochu 
v nadživotní velikosti sv. Jana Pavla II. 
Krátká chvilka a prostředí nám dovoluje 
se usebrat a připravit se tak na slavení 
mše svaté, kterou slouží náš Otec 
František. Je hezké a milé, že sem přišli 
i místní, s nimiž společně slavíme eu-
charistii. Po mši nás paní kostelnice 
seznamuje s historickými fakty samotné 
stavby tohoto svatostánku. Nabízí nám 
rovněž ke koupi cukrářské oplatky, 
které si naši poutníci doslova všechny 
rozebrali. Je překvapená, nepočítala 
s tím, že dvě a půl krabice nebude stačit. 
Společné foto u sochy, rozloučení se, 
poslední pohled na kapli a odjezd k nej-
známějšímu poutnímu místu – Vele-
hradu.

V poutním domě Stojanov máme za-
jištěn oběd, a jelikož máme trochu 
ušetřeného času, můžeme vstoupit do 

Bukovany – Staré Město
baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a Metoděje. Kráčíme chrámovou 
lodí kolem vzácných barokních lavic 
k oltáři. Na chvíli před ním v tiché mod-
litbě poklekáme. Obcházíme presbytář, 
abychom se poklonili u nádherného, 
mozaikou zdobeného sarkofágu, kardi-
nálu Tomáši Špidlíkovi. Po poledni vy-
cházíme z baziliky a naše kroky směřují 
k poutnímu domu. Řeholní sestry nás 
již očekávají a přinášejí mísy s polévkou 
a poté druhý chod. Málokdo opomněl 
okusit i přichystaný moučník s kávou. 
Také zde se naskýtá příležitost koupě 
oplatků. Naši farníci nezklamali, z navr-
šených stolů se značně zmenšují počty. 
Do odjezdu zbývá cca půl hodiny a kaž-
dý ji využívá dle svých potřeb.

Do Starého Města je to co by kame-
nem dohodil. Po 15 minutách již stojíme 
před Památníkem Velké Moravy, kde 
nejdříve usedáme k video projekci o his-
torii místa. Průvodce nás pak odvádí 
k odkrytým archeologickým místům, 
kde nás seznamuje s nejstaršími histo-
rickými objevy. Další drobné exponáty 
si prohlížíme sami. Po necelé hodině 
opouštíme místo našich křesťanských 
kořenů a ubíráme se k dalšímu novému 
svatostánku – kostelu sv. Ducha, který 
stojí hned v sousedství památníku. 
O třetí hodině se scházíme uvnitř ke 
Korunce k Božímu milosrdenství. Při-
kládáme přímluvné modlitby za nová 

kněžská a řeholní povolání. Je týden 
modliteb za duchovní povolání, takže 
i my se touto poutí připojujeme k těmto 
úmyslům, ale určitě nejen k nim. Ma-
riánský měsíc, samotný svátek Panny 
Marie, prostřednice všech milostí, krás-
né svatostánky, za to všechno se dá 
vznést chválu. Také třeba i v děkovných 
modlitbách za ty, kteří nás přijali, uví-
tali. Tady v kostele nám pan Ingr povy-
právěl o stále budujícím se svatostánku 
a na rozloučenou nám popřál šťastnou 
cestu.

Pouť dospěla k svému cíli, nezbývá 
než naposledy nastoupit do autobusu 
a vydat se na zpáteční cestu k domovu. 
Tak jak jsme cestu začínali modlitbou 
růžence o zdar a ochranu, tak lore-
tánskou litanií děkujeme za celý den 
v blízkosti naší nebeské matky Panny 
Marie. Možná ne každému byly splněny 
všechna očekávání, ale o tom pouť přece 
není. Vždy záleží na nás samotných, jak 
se osobně dokážeme otevřít nebo 
naslouchat Božímu hlasu. Rozhodně 
musíme konstatovat, že jsme byli v mi-
losti Boží, už jen tím, že nás provázelo 
krásné slunečné počasí. Trochu deště by 
ale určitě nevadilo.

Jarní pouť je minulostí, snad milou 
vzpomínkou, no a je před námi pod-
zimní. O ní na jiném místě.

Kivi

Sobota 28. září 2019

Odjezd: 5:30; příjezd: cca 19:30

Cena: 600,- Kč dospělý; 500,- Kč dítě do 15 let 

(zahrnuje jízdné, oběd, věnec na hřbitov)

Program:

Bílá Voda –  Svatováclavské slavnosti

- Kostel Navštívení Panny Marie – mše svatá

- hřbitov – pietní akt za všechny zemřelé řeholní sestry

- Unita – hostiárna (dle domluvy v srpnu)

- muzeum internace, izolace a integrace (dle časového harmonogramu)

Vidnava –  charitní vývařovna AVE – oběd

Zlaté Hory –  kostel Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) 

–  Korunka k Božímu milosrdenství

Karlova Studánka  –  návštěva lázeňského městečka 

                    (dle časového harmonogramu)

Zápis a platba na pouť proběhnou v neděli 23. června 

po všech dopoledních mších svatých.

Poutní zájezd
Bílá Voda – Zlaté Hory Jsem motýl a létám nad váma,

slabý, nepřežiji do rána.

Nemám duši a přeci tvořím krásu,
nemám víru, však odpočívám v jasu.

Netoužím po slávě a přeci vysoko sedím
a na tebe, člověče, žalostně hledím.

Jen vzpomeň, kdy na křídlech víry
jsi naposled letěl k Bohu
a ve své duši toužil po Jeho blízkosti?

Ach, nemáš čas? 
Samé pozemské marnosti!

Vpravdě jsi prach a já motýl,
jenž zítra už nebude žít…,
však kdybych měl duši,
chtěl bych stále u Boha být.

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

Křídla
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Když člověk slyší tuto Ježíšovu větu, může ho nejdřív 
napadnout, že „chudí v duchu“ jsou lidé slabomyslní – psychicky 
nemocní. Ale tak Ježíšovo blahoslavenství myšleno nebylo, 
vždyť je určeno všem. Chudými v duchu Ježíš nemyslí ani lidi 
nemajetné, ale ty, kdo si uvědomují, že…

V neděli dne 23.6. 2019 zveme 
všechny děti z farnosti na farní za-
hradu, kde se uskuteční akce „Den dětí 
a ukončení školního roku“. Pro děti 
budou připraveny různé atrakce, pro 
jejich rodiče bude přichystáno něco 
málo k obědu a ke kávě. Scházíme se 
při děkovné mši svaté v 10 hodin. Po 
mši a společné modlitbě desátku rů-
žence (poslední před prázdninami) 
čeká na děti sladká odměna, kterou 
vyměníme obratem za sešitek z de-
sátků. Nezapomeňte si ho tuto neděli 
vzít! Potom se můžete těšit na prog-
ram na farní zahradě!

Teta Silva, Lucka a spolek SA

 
 

  19     8   15    20      5       6      5      3    13  

Opak chudoby  

 
     7    17      9    13      2    17 

prostředek k placení  

 
   12    17    15    11     20 

nástroj, jehož uchem projde
do Božího království
spíš velbloud než bohatý člověk

 
 

 

 

 
   18    16      5    14 

koho dal Ježíš za příklad pokory
(„Nebudete-li jako…“)  

 
   10      4      1 

protějšek ženy  
 

 
 
 
 
 

 
TAJENKA: „Chudí v duchu“ si uvědomují, že  
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Den dětí 
a ukončení 

školního roku

BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU
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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 24.5.2019 evidujeme částku 
264.623 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

Milí farníci, čtete rádi malým dětem 
příběhy či pohádky? Máte pocit, že už 
jste vše dobré z duchovní literatury 
zvládli svým potomkům předat? Nebo 
patříte do skupiny rodičů či prarodičů, 
kteří by rádi „svým maličkým” přečetli 
něco z kvalitní křesťanské literatury a ne-
víte si rady, kterou knihu v nepřeber-
ném množství vybrat? Záleží Vám na 
tom, aby Vaše ratolesti četly kromě 
aktuální beletrie i takovou, jež Vás 
podpoří ve vaší křesťanské výchově a po-
může Vám v předávání křesťanských 
hodnot?

Jestliže jste si alespoň na jednu z výše 
položených otázek odpověděli kladně, 
pak jsou právě pro Vás určené následu-
jící řádky.

Dostaly jsme s pár maminkami nápad 
založit v našem farním časopise mini 
rubriku, tzv. knižní okénko, do které 
bude moci napsat své doporučení každý, 
kdo má zajímavý tip na duchovní křes-
ťanskou literaturu určenou pro děti 
mladšího či staršího školního věku.

Jelikož už máme v naší rodince 
,,něco” načteno, rozhodla jsem se patřit 
mezi první přispěvatele. Zároveň bych 
chtěla podotknout, že patřím do sku-
piny rodičů, kteří budou velmi rádi za 
Vaše tipy na další četbu. 

Náš knižní tip na super četbu pro děti 
školou povinné. 

Anička a ostrov andělů, Ludmila 
Jančiková

Anotace převzata z www.ikarmel.cz

Knížka (pro čtenáře od 9 let) je 
příběhem děvčátka z bavorského měs-
tečka v podhůří Alp. Anička měla druhý 
domov v Praze a vyrůstala tam na 
babiččiných pohádkách. Pomohly jí od 
smutku po odchodu tatínka od rodiny, 
od zklamání a samoty jí měl pomáhat 
i ostrov andělů, který pro ni babička 
vymyslela. Pohádky a andělé nestačili, 
když Aničce umřel nejbližší kamarád. 
Hledala si nové, bála se zůstat sama. 
Nacházela jich celé houfy na počítači 
a Facebooku a obětovala jim všechno - 
úspěchy v hudbě, ve škole, klid 
v bavorském i pražském domově. 
V dospívání nepřestaly problémy na-
růstat, až kouzelný zážitek s velrybou 
na zahraničním pobytu nasměroval 
Aničku zpátky na dobrou cestu, k ma-
turitě, první lásce a dokonce k poza-
pomenutému ostrovu andělů a vlastním 
pohádkám.

A.A.Č. 

Knižní okénko

Pozvánka na adoraci
V sobotu dne 8.6. 2019, v předvečer 
slavnosti  Seslání Ducha svatého, Vás  

srdečně zveme na adoraci, která 
začne po večerní mši svaté a bude 

trvat cca do 19 hodiny. Těšíme se na 
všechny, kteří se chtějí duchovně 

připravit na nedělní slavnost.   

Společenství mládeže a spolek SA

Msza dziękczynna 
na Osówkach

W sobotę 22.6.2019 o godzinie 
11:00 odbędzie się msza święta 

polowa na Osówkach z okazji 40 lat 
kapłaństwa ks. Józefa Kaszpera.

Serdecznie zapraszamy!

Katecheze 
dobrého pastýře

Srdečně zveme rodiče na infor-
mativní schůzku o Katechezích 

dobrého pastýře, která se uskuteční 
ve středu 12. června v 17:00 v salce. 

Bližší informace k akci najdete 
v předchozím čísle časopisu MOST.

Těší se na vás Zuzka Sikorová, 
tel.: 777129433

Milí rodičové, milé děti. Od 5.8. do 
9.8. 2019 pořádáme farní letní pří-
městský tábor.

Program by byl předběžně takový 
(program budeme případně přizpůso-
bovat počasí). 

! Pondělí 5.8. - výlet do Mostů u Jab-
lunkova - výšlap na Studeničný, bobová 
dráha apod. (sraz 8:15 na nádraží Třinec 
centrum, návrat 15:30 nádraží Třinec 
centrum). 

! Úterý 6.8. - výlet do ZOO Olomouc - 
Svatý kopeček (sraz 6:45 na nádraží 
Třinec centrum, návrat 18:55 nádraží 
Třinec centrum). 

! Středa 7.8. - odpočinkový den plný 
tvoření, hraní a dovádění, zakončený 
táborákem na Kojkovicích (sraz 8:30 na 
aut. stanovišti, návrat 15:15 autobusové 
stanoviště).

! Čtvrtek 8.8. - výlet do Lomné, příp. 
návštěva centra Ursus. Kdo má koleč-
kové brusle nebo koloběžku, může si 
vzít sebou (sraz 8:15 na nádraží Třinec, 
návrat 15:30 nádraží Třinec).

! Pátek 9.8. - výlet do Bohumína - 
aquapark a lanové centrum (sraz 8:15 

na nádraží Třinec, návrat 15:30 nádraží 
Třinec). 

Přihlásit můžete děti buď na určitý 
den nebo na celý týden. Cena by byla 
cca 200,- Kč/den/ dítě (podle progra-
mu). Cena zahrnuje jízdné, vstupné, 
teplý oběd. Zveme i děti ze sociálně 
slabších rodin. Obracím se na Vás far-
níci s prosbou, kdyby někdo chtěl tento 
tábor jakkoliv podpořit (ať už finančně 
nebo nějakými drobnostmi pro děti - 
např. sladkostmi), budu moc ráda. Děti, 
už se na Vás těšíme. 

Kdo by měl zájem, ať se přihlásí 
u Silvy Kreželokové, tel.605 325 749 
nebo na s.krezelokova@seznam.cz. 

Letní příměstský tábor

Prázdniny se blíží, a tak zveme všech-
ny děti na pouť na Prašivou, která se 
koná v pondělí 1.7.2019. 

Odjezd autobusu je v 8:30 hod. 
ze zastávky pod kostelem (zastávka 
u polské ZŠ v Třinci). 

Letošním tématem je Kapka vody pro 
Haiti. Děti, nakreslete kapku vody na 
A4 papír, do kapky nakreslete nebo na-
pište, co viděla kapka vody u vás doma 
nebo ve vašem městě. Kapku vystřih-
něte a vezměte sebou na Prašivou. Za 
každou přinesenou kapku poputuje na 
podporu projektu Praga-Haiti částka 
50 Kč. Neseďte doma, přidejte se k nám 
a začněte prázdniny poutí. 

Přihlásit se můžete do 20.6.2019 na 
telefonním čísle 605 325 749.

Na všechny se těší Silva. 

Pouť na Prašivou



8 MOST 306/XXVI

most

Příští číslo MOSTu 

vyjde 7.7.2019.

Příspěvky můžete zasílat

do 25.6.2019.

7. neděle velikonoční (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 povzne-
sen nad celou zemí.
ref.: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (9.6.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Řím 8,8-17; 
Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm odp.: Sešli svého Ducha, Hospo-
dine, a obnovíš tvář země.
ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię.

Slavnost Nejsvětěší Trojice (16.6.)
1. čtení: Př 8,22-31; 2. čtení: Řím 5,1-5; 
Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm odp.: Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
ref.: Jak jest przedziwne imię Twoje, 
Panie.

12. neděle v mezidobí (23.6.)
1. čtení: Zach 12,10-11; 2. čtení: Gal 
3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24
Žalm odp.: Má duše žízní po tobě, Pane, 
Bože můj.
ref.: Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

13. neděle v mezidobí (30.6.)
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení: 
Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62
Žalm odp.: Ty jsi, Hospodine, mým 
dědičným podílem.
ref.: Pan mym dziedzictwem, moim prze-
znaczeniem.

14. neděle v mezidobí (7.7.)
1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 6,14-
18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
Žalm odp.: Jásejte Bohu, všechny země! 
ref.: Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

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

Pátek 7.6.2019 – první pátek v měsíci.§

Neděle 9.6.2019 – Slavnost Seslání Ducha §
Svatého; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky; končí doba velikonoční.

Čtvrtek 13.6.2019 – svátek Ježíše Krista, §
nejvyššího a věčného kněze.

Neděle 16.6.2019 – Slavnost Nejsvětější §
Trojice; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

Čtvrtek 20.6.2019 – Slavnost Těla a Krve §
Páně.

Neděle 23.6.2019 – 12. neděle v mezidobí; §
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Pondělí 24.6.2019 – Slavnost Narození sv. §
Jana Křtitele.

Pátek 28.6.2019 – Slavnost Nejsvětějšího §
Srdce Ježíšova.

Sobota 29.6.2019 – Slavnost sv. Petra §
a Pavla, apoštolů.

Neděle 30.6.2019 – 13. neděle ve mezidobí; §
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Středa 3.7.2019 – svátek sv. Tomáše, §
apoštola.

Pátek 5.7.2019 – Slavnost sv. Cyrila, mnicha §
a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, 
hlavních patronů Moravy; první pátek v mě-
síci.

Neděle 7.7.2019 – 14. neděle v mezidobí; §
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

V měsíci červnu slavíme pobožnosti §
k Božskému Srdci Páně v neděli v rámci 
adorace před večerní mši svatou, v týdnu po 
večerní mši svaté.

Každou neděli 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. 

Nedělní a sváteční
liturgie v červnu

Pořad bohoslužeb v červnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červen 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: 

Životní styl kněží

Za kněze, aby tím, že se zavazují ke 
skromnému a pokornému životu, 
aktivně projevili porozumění a pod-
poru těm nejchudším.

Národní úmysl

Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím 
i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají 
dost pokory a trpělivosti. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

Každý čtvrtek po večerní mši svaté je ado-§
race 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 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.

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.


