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A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem.

Łuk 15, 21
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Mons. Martin David jmenován biskupem – apoštolským 
administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“

ostravsko-opavské diecéze 
Dne 1. června 2020 byl pomocný bis-

kup ostravsko-opavské diecéze Mons. 
Martin David jmenován apoštolským ad-
ministrátorem „sede plena et ad nutum 
Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem 
Kongregace pro biskupy. Úřad i status 
sídelního biskupa nadále zůstávají bis-
kupu Františku Václavu Lobkowiczovi, 
tímto jmenováním však z něj bylo sňato 
břemeno řízení diecéze. Záležitosti spo-
jené s řízením diecéze se přesouvají na 
biskupa – apoštolského administrátora 
sede plena et ad nutum Sanctae Sedis 
Martina Davida. 

Důvodem této výjimečné situace je 
skutečnost, že diecézní biskup František 

Václav Lobkowicz je „schopen vykoná-
vat úřad pastýře jen s velkou námahou“. 
Opatření je tedy projevem pozornosti 
papeže Františka jak k místní církvi, tak 
k osobě biskupa Lobkowicze.

Apoštolský administrátor sede 
plena et ad nutum Sanctae Sedis 
(tato latinská slova znamenají, že se 
jedná o apoštolského administrátora die-
céze ustanoveného z rozhodnutí Sva-
tého stolce v situaci, kdy je diecézní 
biskup v úřadu) má všechna práva, 
pravomoci a povinnosti jako sídelní 
biskup, tedy úkol učit, vést a posvěcovat 
(munus docenci, munus gubernandi, 
munus sanctificandi). Diecézní biskup 
František Václav Lobkowicz i nadále 

vykonává biskupský úřad v oblasti vyu-
čování a posvěcování.

V této nestandardní situaci jsou 
kromě jiného pozastaveny výkony úřa-
dů generálního vikáře a biskupských 
vikářů, jejich úřady však nejsou zru-
šeny. Apoštolský administrátor může 
jmenovat vlastního delegáta ad omnia 
(čili obecného delegáta), případně další 
delegáty, kterým svěří kompetence pro 
konkrétní oblasti nebo konkrétní území 
v diecézi. Kněžská rada stejně jako sbor 
konzultorů i nadále pokračuje ve výko-
nu svých úkonů až do vypršení stávají-
cího funkčního období.

převzato z církev.cz

O vnitřním životě
Království Boží je mezi vámi (L 17,21), 

praví Pán. Obrať se celým srdcem k Pá-
nu a zanech tento bídný svět, a tvá duše 
dojde pokoje. Uč se pohrdat vnějšími 
věcmi a oddávat se vnitřním, a uvidíš 
přicházet k sobě Boží království. Neboť 
království Boží je v pokoji a radosti 
z Ducha svatého (Ř 14,17), což není dáno 
bezbožným. Kristus k tobě přijde a pro-
káže ti svou útěchu, připravíš-li mu ve 
svém srdci důstojný příbytek. Všechnu 
svou slávu a krásu zjevuje v nitru a jen 
tam rád přebývá. Člověka oddaného 
vnitřnímu životu často navštěvuje, slad-
ce s ním rozmlouvá, poskytuje mu milou 
útěchu, hojnost pokoje a úžasné dů-
věrnosti.

Nuže, věrná duše, připrav tomuto 
ženichovi své srdce, aby dobrotivě k tobě 
přišel a v tobě přebýval. Neboť praví: 
Kdo mne miluje, bude zachovávat mé 
slovo, přijdeme k němu a učiníme si 
u něho příbytek (J 14,23). Uvolni tedy 
místo pro Krista a braň v přístupu 
všemu ostatnímu. Když máš Krista, jsi 
bohat víc než dostatečně. On bude tvým 
správcem a ve všem věrným zástupcem, 
abys nemusel spoléhat na lidi. Lidé se 
totiž rychle mění a náhle umírají; 
Kristus však zůstává na věky (J 12,34) 
a pevně setrvá s tebou až do konce.

Nelze skládat velkou důvěru v křeh-
kého a smrtelného člověka, i když je ti 
prospěšný a milý; a právě tak se není 
třeba příliš rmoutit, když se někdy 
protiví a odporuje. Kdo jsou dnes s te-
bou, mohou být zítra proti tobě, a nao-
pak; neboť lidé se často mění jako vítr. 
Slož všechnu svou důvěru v Boha, On 

buď tvou bázní i tvou láskou. On za tebe 
převezme odpovědnost a učiní, co bude 
nejlepší. Zde nemáš trvalou vlast (srov. 
Žd 13,14), a buď si kdekoli, všude jsi 
cizincem a poutníkem; a nenajdeš zde 
pokoje, pokud se co nejtěsněji nespojíš 
s Kristem.

Proč se zde rozhlížíš, jestliže tu není 
místo tvého spočinutí? Tvůj příbytek má 
být v nebesích, a proto máš hledět na 
všechno pozemské jen jako mimocho-
dem. Všechno pomine, a spolu s tím i ty. 
Snaž se nepřilnout k světským věcem, 
aby tě nezajaly a nezahubily. Tvé myš-
lenky ať jsou u Nejvyššího a tvé prosby 
ať bez ustání směřují ke Kristu. Neumíš-
li rozjímat o věcech vznešených a ne-
beských, setrvávej u Kristova umučení 
a rád přebývej v jeho svatých ranách. 
Jestliže se totiž nábožně utíkáš k ranám 
a drahým jizvám Ježíšovým, pocítíš ve-
likou útěchu ve všech souženích. 
Nebudeš tolik dbát na lidské pohrdání 
a lehce sneseš utrhačná slova.

Kristus byl na tomto světě u lidí v opo-
vržení; a v největší úzkosti opuštěn zná-
mými i přáteli a ponechán potupám. 
Kristus chtěl trpět a být opovržen, a ty se 
opovažuješ na někoho naříkat? Kristus 
měl nepřátele a odpůrce, a ty chceš mít 
samé přátele a příznivce? Zač bude od-
měněna tvá trpělivost, jestliže tě ne-
stihne žádné protivenství? Nechceš-li 
snášet žádné protivenství, kterak budeš 
přítelem Kristovým? Trp s Kristem a pro 
Krista, jestli chceš s Kristem kralovat.

Kdybys jen jednou dokonale vstoupil 
do Ježíšova srdce a jen trochu okusil 
jeho vroucí lásky, přestal bys dbát na 

vlastní pohodlí či nepohodlí, nýbrž 
z každé utrpěné potupy by ses spíše 
radoval. Neboť láska k Ježíši učí člověka 
pohrdat sebou. Milovník Ježíše a prav-
dy, člověk opravdu duchovní a prostý 
nezřízených žádostí se může bez pře-
kážky obrátit k Bohu, v duchu se po-
vznést sám nad sebe a spočinout v Boží 
radosti.

Kdo všechno přijímá tak, jak to je, a ne 
jak o tom mluví a soudí lidé, ten je 
opravdu moudrý a veden víc Bohem než 
lidmi. Kdo umí žít duchovně a nevážit si 
valně světských věcí, ten nevyhledává 
zvláštní místa ani nevyčkává zvláštní 
chvíle, aby se oddal duchovnímu cvičení. 
Vnitřní člověk se rychle soustřeďuje, po-
něvadž se vnějším věcem nikdy nevěnuje 
naplno. Nevadí mu tělesná práce nebo 
zaměstnání v tu chvíli právě nezbytné; 
on se zařídí podle okolností, jak se právě 
naskytnou. Kdo je uvnitř dobře při-
praven a uspořádán, nedbá na podivné 
a zvrácené počínání lidí. Člověk je 
brzděn a rozptylován jen potud, pokud 
ulpívá na vnějších věcech.

Kdyby sis vedl správně a byl řádně 
očištěn, všechno by ti bylo k dobru 
a k duchovnímu prospěchu. Jen proto se 
ti mnohé nelíbí a často tě rozrušuje, že 
ses dosud dokonale neumrtvil a neod-
trhl od všeho pozemského. Nic tak 
neposkvrňuje a nemate srdce člověka, 
jako nečistá láska k tvorům. Zřekneš-li 
se vnějších potěšení, budeš umět roz-
jímat o nebeských věcech a často se 
v nitru radovat.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista
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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! 

Na Staroměstské náměstí v Praze se vrátil 
Mariánský sloup

Pokračování na str. 4

Vážený a milý Otče Františku,

ke slovům "Áronského požehnání", k těmto slovům síly, odvahy a naděje, je těžké 
něco dodávat… Ať tedy toto Boží požehnání na Vás spočívá po celé další roky 
Vašeho života a Panna Maria ať Vás ochraňuje svým neposkvrněným pláštěm.

To Vám ze srdce přejí Vaši třinečtí farníci

Blahopřání
„Ať ti Hospodin požehná a ochraňuje tě! 
Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.“  

(Nm 6,24-26)

Ve čtvrtek, dne 4. června 2020, 
na svátek Ježíše Krista, nejvyššího 
a věčného kněze, bylo dokončeno 
osazení posledních částí architek-
tury Mariánského sloupu k uctění 
jeho Matky Marie. Byl osazen nej-
větší díl sloupu, šestimetrový, 
22 tun vážící dřík. V odpoledních 
hodinách byla za hlasu zvonů 
z věží chrámu Matky Boží před 
Týnem, zpěvu mariánských písní 
a spontánního potlesku osazena 
socha Panny Marie Immaculaty. 
Vrátila se na své místo v srdci 
Prahy i naší vlasti po 102 letech 
a 17 letech čekání na provizorním 
podstavci u bočního vchodu do 
Týnského chrámu. Střed Prahy 
získal novou siluetu v podobě hod-
notné umělecké kopie, kterou vytvořil 
akademický sochař Petr Váňa spolu se 
svými spolupracovníky, kteří pracovali na 
zhotovení celé architektury sloupu i soše 
Panny Marie s přestávkami 22 let.

Mariánský sloup na Staroměstském ná-
městí v Praze byl raně barokní pískovcový 
sloup se sochou Neposkvrněné Panny 
Marie (Immaculaty) na vrcholu a dalšími 
sochami na čtyřech soklech kolem slou-
pu. Byl postaven jako projev díků Panně 
Marii za úspěšnou obranu Prahy před 
Švédy na konci třicetileté války na pod-
zim roku 1648. Základní kámen položili 
dne 26. dubna 1650 za účasti nejvyššího 
hofmistra českého království Bernarda 
z Martinic a zástupců pražské radnice. 
Sloup vysvětil kardinál Arnošt z Harra-
chu, 13. pražský arcibiskup a velmistr 
řádu Křížovníků s červenou hvězdou. 
Stalo se tak dne 13. července 1652 za 
přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho 
syna Ferdinanda IV. Sochařskou výzdobu 
zhotovil Jan Jiří Bendl a jeho spolupra-
covníci. Jméno architekta se nedochova-
lo. Sloup byl postaven na třech stupních 
se schodištěm, obíhajícím sloup ze všech 
stran. Na horním stupni bylo kamenné 
zábradlí s kuželkami, sloupky a madly. 
V takto ohraničeném centru stál 
mohutný kamenný podstavec 
a čtyři pilíře pro sousoší andělů. 
Sloup i s pozlacenou sochou 
Panny Marie byl vysoký 15,83 m. 
V poledne stín sloupu ukazoval 
tzv. pražský poledník, který sloužil 
k určení přesného slunečního ča-
su. V nárožích soklu stály figury 
andělů přemáhajících ďábly. Pod-
stavec sloužil jako kaplička pro 
vzácný gotický deskový obraz 
Panny Marie Rynecké od nezná-
mého malíře ze 14. století. Obraz 
byl nazýván druhým Paladiem 
země České. K tomuto obrazu se 
pražané modlili při obléhání Pra-

hy. Ten byl původně majetkem rodiny 
Misseroni, zbývající se broušením dra-
hých kamenů. Dionýs Miseroni byl v té 
době správcem hradních sbírek. Jeho 
rodina vlastnila nárožní dům čp. 20 na 
Staroměstském náměstí. Vzorem praž-
ského sloupu (stejně jako například 
vídeňského z roku 1648) byl mariánský 
sloup postavený roku 1638 v Mnichově 
kurfiřtem Maxmiliánem I. jako díkůvzdá-
ní za zachování města během švédské 
okupace za třicetileté války. 

Sloup stál na náměstí 268 let, z toho tři 
roky společně s pomníkem mistra Jana 
Husa z roku 1915. Po vzniku samostat-
ného Československa dne 3. listopadu 
1918 byl stržen davem Žižkováků, kteří ve 
sloupu spatřovali symbol svrženého hab-
sburského režimu. Jako hlavní původce 
činu se uvádí pražský bohém Franta 
Sauer, který o události po promlčení činu 
také uveřejnil písemné svědectví. Sauer 
stržení sloupu připravil a zaštiťoval se 
podporou vedení České strany národně 
sociální a Českoslovanské sociálně demo-
kratické strany dělnické. V ranních hodi-
nách 3. listopadu navštívil velitele hasičů 
socialisty Josefa Hodana, kterému vzká-
zal od bratra Václava Klofáče a bratra 

Karla Kramáře, že hasiči mají 
strhnout mariánský sloup. Téhož 
dne se na Bílé Hoře konal při 
příležitosti výročí bitvy na Bílé 
Hoře tábor lidu, který pořádali ná-
rodní socialisté a sociální demo-
kraté. Stržení sloupu bylo nača-
sováno tak, aby k němu došlo 
v okamžiku, kdy se účastníci 
tábora lidu budou vracet průvo-
dem z tohoto shromáždění. Franta 
Sauer omotal lanem sloup, a když 
se průvod přiblížil, sociální de-
mokrat Josef Stivín, který stál 
v čele průvodu, začal křičet: „Jen 
ho sejmi.“ Někdy se objevující 
informace o tom, že smyčku ko-
lem sloupu vázala Milada Horáko-
vá, ty se však nezakládají na 

pravdě. Kolem sloupu a Sauera se začali 
shromažďovat lidé a snažili se Sauerovi 
pomoct. V tom přišel dav tvořený pře-
vážně z Pražanů, který se pokusil svržení 
sloupu zabránit. Došlo k bitce mezi od-
půrci a příznivci kácení. Přišli i přísluš-
níci četnictva, těm se však už svržení 
zabránit nepodařilo. Poté, co sloup padl 
k zemi, se dav vydal ke Karlovu mostu, 
kde chtěl sochy na něm stojící naházet do 
Vltavy. Tomuto však už zabránili vojáci. 
Den na to odsoudil tento vandalský čin 
Národní výbor československý, který 
vydal příkaz, aby bylo upuštěno od ja-
kéhokoliv ničení pomníků.

Vedení města Prahy začalo brzy uvažo-
vat o navrácení sloupu. Krátce poté však 
měl do Prahy přijet prezident Masaryk 
a někteří zahraniční politici. Vedení měs-
ta proto rozhodlo, že trosky sloupu a po-
ničená a chybějící dlažba bude doplněna 
a sloup se prozatím nevrátí. Prezident 
Masaryk se vyjádřil takto: „Když Pražané 
tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta 
socha byla politickou potupou pro nás.

Odlomenou hlavu Panny Marie vzal 
neznámý účastník shromáždění a v 50. 
letech 20. století ji prodal ve Starožit-

nostech. Odtud ji vykoupilo Lapi-
dárium Národního muzea. Tam je 
vystavena stejně jako torza čtyř 
sousoší archandělů s ďábly, ko-
rintská hlavice sloupu a část ku-
želkové balustrády. Obraz Panny 
Marie Rynecké je v depositáři 
chrámu Matky Boží před Týnem.

Obnovený Mariánský sloup na 
Staroměstském náměstí v Praze 
požehná v den slavnosti Nane-
bevzetí Panny Marie v sobotu, dne 
15. srpna 2020, pražský arci-
biskup Dominik kardinál Duka, 
OP.

Zdroj www.marianskysloup.cz

Martina Řehořová, Člověk a Víra
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Pokračování ze str. 3

Informace k probíhajícím a plánovaným opravám
V březnu byla zahájena druhá etapa 

rekonstrukce Domečku – zbylých dvou 
fasád. Opět vše probíhá postupně. Začali 
jsme čištěním a zrovna v tomto období 
odborná firma mění okna na fasádách ze 
srtany hřbitova a dvorku. Pokud vše 
klapne, budeme mít začátkem června tu-
to etapu úspěšně za sebou. Tedy fyzicky, 
finančně máme pokryto (zaplaceno) 75% 
čištění fasády, kde poslední splátka bude 
v srpnu a cca 25 % ceny oken, kde po 
dokončení taktéž bude doplatek hrazen 
ve splátkách (pravděpodobně do září).

Zdárně pokračujeme taktéž v přípravě 
stavebního povolení na úpravy vnitřních 
prostor, kde máme připravenou projek-
tovou dokumentaci a zařizujeme vyjá-
dření jednotlivých dotčených orgánů (pa-
mátkový ústav, ČEZ, životní prostředí, 
požární bezpečnost, hygiena a další...). 
Pokud se vše podaří, během července 
podáme žádost o stavební povolení. Na 
tuto rekonstrukci chceme opět podat žá-
dost o dotaci na ministerstvo kultury.

Druhá akce, která se připravuje, je 
oprava krytiny na hlavní věži. Pomalu se 
nám scházejí cenové nabídky a po jejich 
vyhodnocení zahájíme papírovou přípra-
vu tak, abychom se mohli podat žádost 
o dotaci v roce 2021, resp. 2022. 

Tyto dvě akce budou ještě hodně 
finančně náročné a proto prosíme o vaši 
přízeň a finanční dary. V kostele probí-
hají sbírky na opravy každou první ne-

děli a přispět je možno také na účet 
„DOMEČEK” č.: 2401127386 / 2010.

Za ekonomickou radu farnosti zapsal 
Wiesław Wania

Děkovná pouť na Cvilíně 
V letošním roce je to již 25 let od 

založení Hnutí Modliteb matek. Tehdy, 
paní Veronica Williams spolu se svou 
švagrovou, se začaly společně modlit za 
děti. U nás v České republice toto dílo za-
počala roku 1996 paní Růženka Fialová. 
Tyto modlitby se postupem času dostaly 
do více jak 125 zemí světa.

Jako poděkování za 25 let existence 
Modliteb matek (MM) se letos měly 
uskutečnit v každé diecézi ČR děkovné 
poutě. Přípravy začaly už od loňského 
září, kdy se zajišťovalo vše potřebné. 
Místo konání, průběh poutí, doprovodný 
program pro celé rodiny. Očekávaly se 
velké akce s hojnou účastí. Najednou vše 
bylo jinak a z důvodu pandemie byly 
poutě zrušeny. Úsilí všech organizátorů 
mělo jít nazmar. Ale jak se postupně 
začala rozvolňovat protiepidemiologická 
opatření, maminky se nenechaly odradit 
a "na rychlo" poutě zorganizovaly.

Děkovná pouť ostravsko-opavské die-
céze se konala v sobotu 6.6. 2020 na 
Cvilíně, krásném poutním místě, kde je 
kostel Panny Marie Sedmibolestné a Po-
výšení svatého Kříže. Zúčastnilo se jí oko-
lo 80 maminek.

Pouť jsme začaly modlitbou radost-
ného růžence. K jednotlivým desátkům 
vždy bylo připraveno zamyšlení. Během 
modlitby svatého růžence jsem si uvědo-

mila, že vše co v životě máme, vše co pro-
žíváme, obavy, strach, máme odevzdávat 
skrze Pannu Marii do Božích rukou.

Mši svatou celebroval P. Šebestián Pa-
vel Smrčina, OFM, který byl duchovním 
otcem MM skoro 10 let. Ve své homilii se 
zaměřil na to, ať Bohu odevzdáváme vše 
ze svého života, tak jako žena, která vě-
novala svou minci ne ze svého přebytku, 
ale dala vše, co měla (Mk 12, 42-44 
"Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 
dvě drobné mince, dohromady čtyrák. 
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, 
pravím vám, tato chudá vdova dala víc 
než všichni ostatní, kteří dávali do po-
kladnice. Všichni totiž dali ze svého nad-
bytku, ona však ze svého nedostatku: 
dala, co měla, všechno, z čeho měla být 
živa.“).

Po mši svaté k nám promluvila národ-
ní koordinátorka Markéta Klímová. Z je-
jich slov byla cítit vděčnost za povolání 
do MM, za to, že nás Pán Bůh vede, že si 
ve společenství duchovně pomáháme. 
Naše společné modlitby nám pomáhají 
nést leckdy těžký kříž.

Bůh ví, proč MM dává do této dnešní 
doby. Duch svatý přichází tam, kde se 
lidé modlí. Proto nechme se jím vést, 
čerpejme sílu k našemu životu (v rodině, 
v práci, ve farnosti). V MM se modlíme 
za své děti, které odevzdáváme do rukou 

Pána Ježíše. Ale můžeme se také při-
mlouvat za své známé, za přátele, za ty, 
co nesou nějakou bolest, za beznadějné 
stavy – z našeho pohledu. Bezmezně vše 
odevzdáváme a věříme, že Pán to všech-
no promění. Bez Pána Boha nic nezmů-
žeme. Maminky, daly jste si někdy otáz-
ku, jak by vypadaly naše rodiny bez toho, 
kdybychom je nevkládaly do Boží náru-
če? Možná se nám zdá, že situace, za 
kterou se modlíme, se nemění. A při tom 
jsme si nevšimly, jak jsme se skrze mod-
litbu změnily my samé. MM nám mění 
životy. Učíme se přijímat okolnosti.

Samozřejmě, že i osobní modlitba je 
velmi důležitá. Ale modlit se ve spole-
čenství, je jako přidaná hodnota. Vytvá-
říme jednotu a spojujeme se se všemi 
skupinkami modlících se matek. Modlí-
me se za ně, ony zase za nás. Navzájem 
se povzbuzujeme. Vytrvejme ve své mod-
litbě a modleme se, dokud můžeme.

Vyslechly jsme krásná svědectví někte-
rých maminek. Byla to slova plná ra-
dosti, vděčnosti, klidu a pokoje v duši. 
Slova, která dala i mě samotné podnět 
k zamyšlení, jak se mi změnil život za tu 
dobu, co jsem součástí MM. Jsem velmi 
ráda, že jsem se této poutě mohla zú-
častnit.

Vanda Fizková
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Kdykoliv si člověk něčeho nezřízeně 
žádá, ihned je vnitru znepokojen. Pyšný 
a lakomec nemá pokoje nikdy; chudý 
a pokorný duchem žije v trvalém míru. 
Člověk, který dosud není sám v sobě 
dokonale umrtven, upadá snadno v po-
kušení a podléhá i v docela nepatrných 
věcech. Nepevný duchem, dosud jaksi 
tělesný a nakloněn smyslovým věcem, 
nesnadno se může úplně odtrhnout od 
pozemských žádostí. A proto často mívá 
zármutek, když se jich straní; snadno se 
též rozčiluje, když se mu někdo staví na 
odpor. Dosáhne-li však toho, po čem 
touží, ihned je obtížen provinilým 
svědomím, poněvadž následoval nez-
řízenou vášeň, a ta nepřináší hledané 
uklidnění. Pravý klid srdce tedy naj-
deme, jen když odporujeme nezřízeným 
vášním, a ne, když jim hovíme. Proto 
není pokoje v srdci tělesného člověka, 
ani v člověku oddaném pozemským 
věcem, nýbrž jen v člověku vroucím 
a duchovním.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

O nezřízených 

žádostech

“Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť 
jen jednoho.“

Matka Tereza

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

dni 31.12.2018 evidujeme částku 
127.523 Kč. V prosinci byla 

uhrazena faktura za zpracování 
vstupní projektové dokumentace.

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
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Malé ohlédnutí
Vážení přátelé, s Božím požehnáním 

a také s Vaší pomocí se nám daří dělat 
v Charitě v Třinci mnoho dobrého. Rok 
2019 byl rokem změn v jejím fungo-
vání. Paní Marta Bezecná s manželem 
Ondřejem, kteří Charitě Třinec zasvětili 
svůj život, se rozhodli odejít do ústraní, 
užívat si společného důchodu, vnoučat 
a spokojeného stáří a já jsem nastar-
tovala novou etapu našeho společného 
charitního díla. Martu a Ondřeje máme 
stále nablízku jako dobrovolníky, kteří 
pomáhají činy i dobrými radami a ná-
pady. Věnují nám svůj volný čas, když 
organizujeme společné aktivity a stále 
je máme mezi sebou. 

Jim oběma patří velký dík za to, že 
postavili Charitu Třinec na nohy, zřídili 
v ní registrovanou sociální službu 
osobní asistenci, půjčovnu kompen-
začních pomůcek, charitní bazárek 
a rozšířili okruh dobrovolníků tak, že se 
Charita Třinec mohla s jejich pomocí 
rozvíjet. Skláníme se před jejich 
ochotou, trpělivostí, lidským přístupem 
a velkým elánem, které věnovali Charitě 
a děkujeme jim za to, že dokázali vy-
budovat toto fungující společenství 
správných a požehnaných pracovníků, 
dobrovolníků, dárců, přátel, sympa-
tizantů i klientů. Bohu díky.

V roce 2019 se plánovalo, že Charita 
Třinec za pomoci evropské dotace bude 
moci začít rekonstruovat objekt bývalé 
restaurace Bratrství v Dolní Líštné 
a bude tam mít své sídlo, půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a také míst-
nosti pro osobní asistentky, které za-
jišťují terénní službu v domácnostech 
a potřebují zázemí, kde by se mohly 
připravit, sepisovat individuální plány 
klientů a konzultovat se sociální pra-
covnicí a vedoucí charitní asistenční 
služby své pracovní problémy. Bohužel 
projekt neprošel kladným hodnocením 
a nelze jej realizovat. Děkuji všem, kteří 
v této věci pomáhali.

Rok 2019 byl přesto pro Charitu 
Třinec požehnaný a to samé platí o roce 
2020. Když se ohlédnu zpět, co už jsem 
zažila s našimi pracovníky Charity za tu 
krátkou dobu tady, zůstane mi v paměti 
hlavně vyhlášení nouzového stavu, pa-

nika, roušky, zákazy a nařízení a na-
konec uvolňování. Byla to zvláštní 
doba, díky níž jsme ale poznali spoustu 
skvělých lidí a firem, kteří nám věnovali 
potřebné prostředky či pomůcky a po-
máhali, jak mohli. Děkuji Vám všem za 
to, že jste pomáhali a pomáháte. Naši 
pracovníci po celou dobu zabezpečovali 
chod našich služeb ve prospěch klientů, 
za to jim patří velký dík. Vážím si jejich 
práce i nasazení. 

I když došlo k uzavření kostelů a bylo 
to zrovna v době „postní almužny“, 
děkuji farníkům, kteří postničky do-
nesli k nám na Charitu Třinec a vybrali 
pro nás 2 700 Kč. Velké díky.

Sledujte naše webové stránky www.
charitatrinec.cz nebo facebook, kde 
vkládáme všechny aktuality a nové in-
formace. Sdílejte a lajkujte, ať o nás ví 
co nejvíce lidí. Děkujeme.

Hledáme nové dobrovolníky, stu-
denty sociálních a zdravotních oborů, 
pokud byste se chtěli zapojit do spo-
lečného charitního díla, zkusit práci 
v osobní asistenci, ozvěte se. Budeme 
moc rádi.

S vděčností 
Ing. Monika Byrtusová, ředitelka

Charita Třinec rozšiřuje služby, k asistenční 
službě otevírá také „Poradnu pro pečující“

Charita Třinec otevírá od června 
2020 „Poradnu pro pečující“, v níž 
bude poskytovat zdarma poradenské 
služby pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením či osoby, které o ně pečují. 
Jestliže se doma staráte o svého blíz-
kého a potřebujete poradit či pomoci, 
využijte nové poradny na ul. Přátelství 
1009 na Kamionce v Třinci (budova 
bývalé pošty), kde funguje Charitní 
bazárek a jeho součástí je nyní i po-
radna nebo si domluvte individuální 
konzultace v domácím prostředí. 

Charita Třinec pomáhá svým klien-
tům asistenční služby, jejich rodinným 
příslušníkům a dalším pečovatelům, 
kteří se starají o osobu blízkou a mnoh-
dy se v závažné situaci sami ocitají. 
Během nouzového stavu se zaměst-
nanci Charity sami zapojili a za 
podpory dobrovolníků přebudovali 
jednu velkou místnost v prostorách Cha-
ritního bazárku na Kamionce v Třinci 
a od června zde bude fungovat „Po-

radna pro pečující“. Budou zde probí-
hat individuální i skupinové ukázky 
péče o nemocného nebo seniora, prak-
tické poradenství a nácvik péče. 

„Dlouhodobé poskytování péče je 
fyzicky a psychicky velmi náročné, 
pečující nemají čas na svůj osobní život, 
což vede ke zhoršení jejich zdraví, těžko 
lze být najednou v práci i pečovat, 
dochází ke kolizím v rodině, k nejistotě 
z budoucna nebo ze zdravotního stavu 
opečovávaného“, vysvětluje paní Mag-
dalena Kněžíková, vedoucí charitní 
asistenční služby.

Lidem, kteří pečují o osobu blízkou, 
nabízí Charita Třinec službu osobní 
asistence, aby si mohli při neustálém 
pečování odpočinout. „Víme velmi 
dobře, v jak složité situaci se tito 
pečující nacházejí, jejich práce je 
nesmírně záslužná, i když společensky 
nedoceněná, proto jim chceme pomoci, 
buď odlehčením služby charitní osobní 
asistenční službou, nebo komplexní 

podporou v Poradně pro pečující“, 
popisuje vedoucí charitní asistenční 
služby.

Sociální pracovník poradny radí, jak 
se na péči o blízkou osobu připravit, co 
je důležité zařídit, předvede, jak se 
správně používají kompenzační po-
můcky a vysvětlí zásady správného 
polohování na lůžku. Pomůže pečujícím 
zorientovat se v systému dávek, s vy-
řízením invalidního důchodu, dávek 
pro osoby se zdravotním postižením 
a také se spoustou dalších záležitostí, 
které se s péčí o osobu blízkou pojí.

Nová poradna sídlí v Třinci na Ka-
mionce, ulice Přátelství 1009. Otevřeno 
má ve středu od 9 do 11 hodin. Kon-
taktní osobou je Bc. Marta Bezecná. 
Podrobnější informace lze najít na we-
bových, případně facebookových strán-
kách Charity Třinec. 

Na financování Poradny pro pečující 
se podílí Moravskoslezský kraj.
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

v minulém roce jsme si v různých kvízech 
zopakovali Blahoslavenství, a jelikož je Rok 
Boble, tak tento rok si v různých kvízech, 
křížovkách a jiných podobách zopakujeme 
Bibli.

A hned je tu připravený vědomostní kvíz, 
který se hodí k nedělnímu kafíčku. Můžete si 
v něm porovnat vědomosti s vašimi dětmi.

Milí rodičové, kdo by měl zájem 
o farní tábor během jarních prázdnin od 
24.2. do 26.2.2020, prosím přihlaste 
své dítko do 10.2.2020. Bližší informace 
k táboru najdete na farních stránkách. 
Také se na Vás obracíme s prosbou, kdo 
by chtěl jakkoliv tábor podpořit (fi-
nančně, nějakými sladkostmi nebo 
odměnami pro děti), budeme moc rády 
a předem děkujeme. Na všechny děti se 
už těšíme.

Silva a Monča

Jarní tábor

JEŽÍŠ A APOŠTOL PAVEL

Napiš správně slova podle legendy do tabulky. Když 

přečteš písmena ve vyznačených políčkách po řádcích, 

získáš tajenku.

Pavel, židovským jménem Šavel, 
jel jednou jako horlivý žid pro-
následovat křesťany. Na cestě se 
setkal se zmrtvýchvstalým Kris-
tem. Tento jedinečný zážitek způ-
sobil, že se Pavel stal horlivým 
hlasatelem evangelia, jak to do-
kládají Skutky apoštolů a Pavlovy 
listy v Novém zákoně. Pavel 
podnikl mnoho apoštolských cest 
a přinesl víru v Ježíše Krista do 
různých končin, i do Evropy. Set-
kání s Ježíšem však má proměnit 
každého z nás, abychom po vzoru 
apoštola Pavla i my dokázali…

(dokončení v tajence doplňo-
vačky). 

1. opak lži – 2. chrám – 3. jedna ze tří božských 

ctností – 4. člověk prohlášený církví za svatého – 

5. otec a matka – 6. stát, jehož hlavním městem je 

Řím – 7. ukryté bohatství – 8. město, jehož 

obyvatelům adresoval sv. Pavel dva listy – 9. jáma 

vykopaná k čerpání vody – 10. panovník – 

11. sedmý den v týdnu – 12. patřící škole – 

13. sdělení posílaná v obálce – 14. kovová zbroj 

chránící tělo rytíře.

Tajenka: 
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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

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

které se bude konat v sobotu dne 19. října 2019 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

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

Vstupenky jsou k dostání 

u Pavly Golasowské (tel: 604 223 971, email: p.golasowska@centrum.cz) 

nebo Kateřiny Cubrové (tel: 731 147 854, email: cubrova.katerina@seznam.cz). 

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 12. října 2019.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Farní schola

dětského oblečení od 0-10 let (podzim - zima)
30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci (podzim - zima).  
Nenoste prosím kočárky, kola, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.
Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:  16.9.2019 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2019 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2019 od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1Kč a za technické věci 10 Kč. Přineste pouze 
vyprané, čisté, nepoškozené věci.  Komplety sepnout spínacím špendlíkem. Doma 
si můžete sepsat tabulku svých věcí.

BAZÁREK

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let 

(jaro - léto)

30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci.
Nenoste prosím kočárky, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.

Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:

prodej věcí:  17.3.2020 od 9:00 do 18:00

výdej věcí:  18.3.2020  od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za technické věci 10 Kč. 
Přineste pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci.  

Komplety sepnout spínacím špendlíkem. 
Doma si můžete sepsat tabulku svých věcí.

  16.3.2020 od 9:00 do 17:00

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 23.2.2020 evidujeme částku 

438 153 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

Informace 
k táboru

Milé děti a rodiče. Příměstský tábor 
se po zvážení všech situací uskuteční 
nakonec od pondělí 27.7. do čtvrtku 
30.7. Program bude následující. V pon-
dělí výlet do Řeky. Sraz na auto-
busovém stanovišti v Třinci 8:30, 
návrat 15:40 autobusové stanoviště. 
Pojedeme do Gutů, odkud se vydáme 
pěšky do Řeky. Po cestě si zasoutěžíme, 
zahrajeme si hry apod. V případě 
pěkného počasí je možnost koupání 
v Řece na bazéně. V úterý výlet do 
zábavného parku Žirafa. Sraz v 8:10 na 
nádraží Třinec Centrum, návrat 15:30. 
Ve středu výlet do Vendryně. Sraz 
v 8:10 nádraží Třinec Centrum, návrat 
kolem 15 hod. S dětmi navštívíme 
minizoo ve Vendryni, poté program pro 
děti, který ještě upřesníme v závislosti 
na počasí. Ve čtvrtek výlet do ZOO Zlín 
- Lešná. Odjezd v 8:00 návrat kolem 
16. hodiny. Prosím všechny rodiče, aby 
potvrdili účast dětí SMS zprávou. Cena 
je 200 Kč za den. V ceně je jízdné, teplý 
oběd a vstupné. Děti ať mají vhodné 
sportovní oblečení, pohodlnou obuv, 
pokrývku hlavy, s sebou do batohu sva-
činu a dostatečné množství pití, příp. 
pláštěnku. Dále prosíme, abyste první 
den táboru donesli okopírovanou kar-
tičku zdravotní pojišťovny a čestné 
prohlášení o bezinfekčnosti dětí, které 
najdete na stránkách ministerstva zdra-
votnictví, na stránkách škol i stránkách 
DDM. Děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na všechny děti. 

Silva a Monča

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 21.6.2020 evidujeme částku 

357 255 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

Prefekt Kongregace pro východní círk-
ve Leonardo kardinál Sandri dopisem po-
tvrdil přijetí částky 565 094,81 Kč jako 
výtěžek sbírky na Svatou zemi 2019 
v ostravsko-opavské diecézi.

Oceňuje štědrost věřících, kteří napl-
nili postní výzvu dělit se s těmi nej-
potřebnějšími. Almužna je způsob, jak 
se podílet na budování spravedlivějšího 
světa.

Díky velkorysému příspěvku věřících 
z celého světa církev na Blízkém východě 
může pokračovat ve svých pastoračních, 
sociálních, vzdělávacích, charitativních 
a kulturních aktivitách. Současně jí to 
pomáhá pečovat a uchovávat nábo-

Poděkování za sbírku 
na Svatou zemi 2019

ženské, historické a umělecké hodnoty, 
jakou je např. bazilika Božího hrobu, 
kde byla zahájena druhá fáze restau-
rování.

Posláním církve v zemi Páně je snaha 
utvářet generaci smíření, budoucnost 
míru a bratrství.

Kardinál Sandri chce jménem Jeho 
Svatosti vyjádřit vděčnost biskupům, 
kněžím, řeholníkům a řeholnicím, cír-
kevním institucím a všem věřícím naší 
diecéze. Do našich vytrvalých modliteb 
svěřuje bratry a sestry Blízkého vý-
chodu, zvláště ty nejvíce zkoušené.

Pán ať dar této bratrské solidarity 
odplatí svou hojnou milostí.

Protože časopisy „Zprávy z Medžu-
gorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem 
v nakladatelství Vérité uvádějí neprav-
divé a zavádějící informace o životě 
církve, její nauce, papeži a jeho jednání 
a rozhodnutích, a tím poškozují pravou 
víru, dobré mravy a jednotu církve, my, 
biskupové ČBK (Česká biskupská kon-

Rozhodnutí ČBK o časopisech
vydávaných v nakladatelství Vérité

ference), tyto tiskoviny ve smyslu kán. 

823 CIC (Kodex církevního práva) 

odmítáme. Zároveň podle kán. 827 § 4 

CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavo-

vat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, 

kaplích a na farách ve všech diecézích na 

území České republiky.

Poděkování za sbírku 
Svatopetrský haléř 2019

Mons. Edgar Peňa Parra, substitut 
Státního sekretariátu státu Vatikán, tlu-
močil prostřednictvím dopisu Apoštol-
ské nunciatury Praha, poděkování Sva-
tého otce Františka za příspěvek do sbír-
ky Haléř svatého Petra v roce 2019. Výše 
našeho příspěvku činila 432 309,25 Kč.

Svatý otec ze srdce děkuje za toto 
gesto jednoty s univerzální církví a vel-

korysé solidarity s jeho apoštolskou 

službou a charitativní činností. Současně 

uděluje své zvláštní apoštolské po-

žehnání biskupům, kněžím, řeholníkům 

a všemu věřícímu lidu této místní církve 

a na přímluvu blahoslavené Panny Ma-

rie vyprošuje vše dobré. Sám prosí o vy-

trvalost v modlitbě za svou osobu.

Pamiątka 100-nych urodzin
świętego Jana Pawła II

Zapraszamy wszystkich parafian na 
wieczór adoracyjno-wspomnieniowy 
z okazji 100-nych urodzin tego wielkiego 
świętego. Uroczystość ta odbędzie się 
w niedzielę dnia 12.7. 2020 od godziny 
16:30.

Spotkanie zagaimy modlitwą Koronki 
do Miłosierdzia Bożego, o godzinie 17-tej 

będzie msza święta a po mszy świętej 
wieczór adoracyjny, przeplatany słowem 
z życia św. Jana Pawła II cca do godziny 
19-tej.

Po adoracji zapraszamy wszystkich do 
salki na herbatkę i kremówkę wadowicką 
od kucharek trzynieckich. 

Stowarzyszenie SANCTUS ALBERTUS
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vyjde 2.8.2020.

Příspěvky můžete zasílat

do 21.7.2020.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5.7.)

1. čtení: Iz 61,1-3a; 2. čtení: 2 Kor 4,1-
2,5-7; Evangelium: Lk 10,1-9

Žalm odp.: Jděte do celého světa a hlá-
sejte evangelium.

ref.: Całemu światu głoście Ewangelię. 

15. neděle v mezidobí (12.7.)

1. čtení: Iz 55,10-11; 2. čtení: Řím 
8,18-23; Evangelium: Mt 13,1-23

Žalm odp.: Semeno padlo na dobrou 
půdu a přineslo užitek.

ref.: Na żyznej ziemi ziarno wyda 
plony.

16. neděle v mezidobí (19.7.)

1. čtení: Mdr 12,13.16-19; 2. čtení: 
Řím 8,26-27; Evangelium: Mt 13,24-43

Žalm odp.: Tys, Pane, dobrý a sho-
vívavý.

ref.: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

17. neděle v mezidobí (26.7.)

1. čtení: 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení: Řím 
8,28-30; Evangelium: Mt 13,44-52

Žalm odp.: Jak miluji tvůj zákon, 
Hospodine.

ref.: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

18. neděle v mezidobí (2.8.)

1. čtení: Iz 55,1-3; 2. čtení: Řím 
8,35.37-39; Evangelium: Mt 14,13-21

Žalm odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš 
nás, Hospodine.

ref.: Otwierasz rękę, karmisz nas do 
syta.

Neděle 5.7.2020 – Slavnost sv. Cy-§
rila, mnicha, a Metoděje, biskupa; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky; první svaté přijímání našich 
dětí. 

Sobota 11.7.2020 – svátek sv. Be-§
nedikta, opata, patrona Evropy.

Neděle 12.7.2020 – 15. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

Čtvrtek 16.7.2020 – svátek Výročí §
posvěcení ostravsko-opavské ka-
tedrály.

Neděle 19.7.2020 – 16. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Středa 22.7.2020 – svátek sv. Marie §
Magdalény.

Čtvrtek 23.7.2020 – svátek sv. Bri-§
gity, řeholnice, patronky Evropy.

Sobota 25.7.2020 – svátek sv. Ja-§
kuba, apoštola.

Neděle 26.7.2020 – 17. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.  

Neděle 2.8.2020 – 18. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Každou neděli půl hodiny před ve-§
černí mší svatou je adorace Nejsvě-
tější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

Poslední neděli v měsíci – Marián-§
ské večeřadlo. 

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

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

Nedělní liturgie
v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červenec 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 

Naše rodiny

Modleme se, aby rodiny dnešní 

doby byly doprovázeny s láskou, 

úctou a radou.

Národní úmysl 

Za rozpadající se rodiny a manžele 

v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy 

vzájemnou láskou, úctou a věrností 

najdou cestu k sobě i k Bohu. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 

za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-

duj za nás!

Každý čtvrtek po večerní mši svaté §
je adorace Nejsvětější Svátosti Ol-
tářní do 19.00 hodin.

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

Každý pátek po ranní mši svaté §
a po večerní mši svaté vyjma prv-
ního pátku a pátků v postní době je 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství.


