
Číslo 329 - 330 / ročník XXVIII.                      červen 2021 Proti dobrovolnému daru

(pokračování na str. 3)

Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal 
díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny.

Mk  14, 22 - 24

Ustanovení eucharistie
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Naše farní zahrádka
„Kam Boží setba dopadá, úrodu hoj-

nou země dá...“ 
(Kancionál č. 524)

Chodíváte-li kolem našeho kostela 
s otevřenýma očima, jistě si nemůžete 
nevšimnout nádherně upravených květi-
nových záhonů, ať už ve farní zahradě, 
u Domečku či třeba u kříže pod koste-
lem. Toto není zásluhou nějaké speciali-
zované zahradnické firmy, ale jedné pa-
ní, kterou můžete spatřit od brzkého jara 
do pozdního podzimu, od pondělka do 
soboty jak sází, pleje, okopává – doslova 
za každého počasí, ve slunečním parnu či 
dokonce v dešti. Pro mě je jedním z těch 
lidí, které, když potkáte, hned máte den 
krásnější. Opravdu je vidět, že má nejen 
cit pro tuto práci, ale hlavně to vše dělá 
s láskou – k Bohu, ale i k nám, abychom 
se mohli potěšit záplavou barevných 
květů, keřů a jiných rostlin. Je ale škoda, 
jak mi nedávno tato paní smutně sdělila, 
že i tady se najdou lidé, kteří některé 
rostliny ukradnou a někdy dokonce zničí. 
Stačilo by přece, aby přišli s prosbou, že 
by chtěli sazeničky, a ona by je ráda 
poskytla. Kradeným věcem nebude nikdy 
požehnáno. Zahrádce naší paní však Pán 
Bůh žehná… Proto jsem v úvodu zacito-
val ten úryvek z jedné kostelní písně. 

Tato píseň pak pokračuje dále: „Kam 
Boží setba dopadá, úrodu hojnou země 
dá, poušť se v pole promění.“ V tuto 
chvíli mě napadlo – i v souvislosti s jed-
ním nedávno shlédnutým televizním 
dokumentem o kadidlové blízkovýchodní 
stezce – jak kdysi dávno, v prvních stale-
tích po Kristu – vypadala severní Afrika 
či země Blízkého východu. Byly to oblasti 
vzkvétajících křesťanských diecézí, obil-
nice starověkého Říma. Později, po vytla-
čení křesťanství se tyto země začaly 
měnit ve vyprahlou půdu a poušť, mnoh-
dy z velkých biskupských sídel jsou dnes 
bezvýznamné oázy, ruiny křesťanských 
chrámů někdy navštěvované pouze turis-
ty. S názvy těchto zaniklých diecézí se 

snad už jen setkáváme v titulu „titulár-
ního (arci)biskupa“, tedy biskupa, který 
není sídelním biskupem „živé“ stávající 
diecéze, ale nese titul staré, dnes již ne-
existující (ztracené) diecéze. Tyto diecéze 
ležely právě v oblastech, jež byly v době 
pozdní antiky křesťanské, dnes jsou to 
země nicméně islámské, kupř. právě 
v severní Africe a Malé Asii. Existují však 
i zaniklé evropské diecéze, např. v Če-
chách leželo biskupství litomyšlské, 
zaniklé v době husitských válek. Římsko-
katolická církev má asi 2000 titulárních 
biskupství.

Vznik instituce titulárního biskupství 
je svázán s dobou, kdy muslimové v 7. 
a 8. století dobývali křesťanské státy 
Východu, Afriky a Španělska. Biskupové 
přinuceni k opuštění svých diecézí, po 
odchodu do křesťanských oblastí, pomá-
hali tamním ordinářům. Doufajíce v brz-
ký návrat na pro křesťany dočasně ztra-
cená území, jmenovali papežové i po 
jejich smrti nástupce, dočasně jim zadá-
vali pomocnou funkci v existujících 
diecézích či plnění různých jiných poslá-
ní. Onen stav trval stále déle a po poráž-
ce křížových výprav se ukázalo, že soupe-
ření s islámem potrvá ještě dlouho. 

Od 14. století se biskupové ordináři, 
potřebují-li světícího biskupa, obracejí 
s žádostí ke Svatému stolci. Vytvořil se 
zvyk jmenování nesídelních biskupů s ti-
tuly neexistujících diecézí, pomáhajících 
v práci biskupům rezidenčním. Takový 
biskup bez diecéze býval pak nazýván 
episcopus in partibus infidelium (biskup 
v krajích nevěřících, tj. uchvácených 
nevěřícími). Teprve roku 1882 papež Lev 
XIII. zavedl označení episcopus titularis 
(titulární biskup). Titulární biskupové 
jsou členy místních biskupských konfe-
rencí. 

V České republice titulárními biskupy 
jsou Karel Herbs, S.D.B. - pomocný bis-
kup pražský a titulární biskup ze 
Siccesi, Václav Malý – pomocný biskup 

pražský a titulární biskup z Marcelli-
ani, Josef Hrdlička – emeritní pomocný 
biskup olomoucký a titulární biskup  
z Thunudrumi, Petr Esterka – emerit-
ní pomocný biskup brněnský a titulární 
biskup  z Cefali, Pavel Posád – pomoc-
ný biskup českobudějovický a titulární 
biskup  z Ptuje, Josef Kajnek – pomoc-
ný biskup královéhradecký a titulární 
biskup z Aquæ v Dácii, Ladislav 
Hučko apoštolský exarcha a titulární 
biskup z Oreje, Ján Eugen Kočiš – 
emeritní pomocný biskup brněnský a ti-
tulární biskup Abrittum, Pavel 
Konzbul – pomocný biskup brněnský 
a titulární biskup litomyšlský, Anto-
nín Basler – pomocný biskup olomoucký 
a titulární biskup vahský, Josef 
Nuzík – pomocný biskup olomoucký 
a titulární biskup Castra Galbae. 
Titul titulárního biskupa dostávají rov-
něž apoštolští nunciové – apoštolský 
nuncius v České republice je titulárním 
biskupem Lilibejským.

Zamyslíme-li se nad situací Evropy či 
Severní Ameriky, kde duchovní život 
v mnohém stagnuje (viz článek Przybywa 
katolików) a cítíme, že některé země, co 
se týče křesťanství, se  opravdu mění 
v poušť – nebudou někdy v budoucnu 
v Africe, Asii či Austrálii působit třeba 
titulární biskupové pařížský, lyonský, 
drážďanský či dokonce plzeňský (to jsem 
pouze namátkou jmenoval čtyři diecé-
ze)? A může být tato budoucnost tak moc 
vzdálená? Kdo ví...

Vraťme se však ještě na začátek. 
Možná si někteří z Vás říkají, že jsem 
zapomněl uvést jméno té milé paní, která 
se tak pěkně stará o tu naši farní zahrád-
ku. Ne, nezapomněl, ve své skromnosti si 
nepřeje být jmenována. Ať tedy Pán 
žehná její snaze zkrášlit okolí farního 
kostela a dává jí sílu nadále vytvářet 
krásu, která dokáže povzbudit i potěšit.

Stanisław Janczyk

Eucharistie je má dálnice do nebe
Milí bratři a sestry, 

před pár dny jsme slavili Slavnost Těla 
a Krve Páně. Bůh nás zve k hostině, kde 
je nejen hostitelem, ale také pokrmem. 
K hostině, kde nám Ježíš dává to nej-
cennější – sám sebe.

P. Vojtěch Kodet říká: „Tajemství 
eucharistie Ježíš ustanovil jako tajemství 
své veliké lásky a přítomnosti - pro nás. 
Stále nás na tuto hostinu zve a nám už 
2000 let stále nějak nedochází, jak veliký 
dar je vůbec skutečnost, že jsme na tu 

hostinu byli pozváni… a že Pán nechce 
jen naši přítomnost na hostině, ale chce 
nás. Naše srdce. Moje srdce. Skutečně jen 
na nás záleží, jestli budeme v životě jen 
plnit přikázání - nebo se necháme Pánem 
pozvat a vstoupíme s Ním do hlubšího 
vztahu. Kde chci být na té hostině já? 
Blízko Ježíšovu srdci?“

Nedávno blahořečený Karel Acutis, 
chlapec, který v patnácti letech zemřel na 
leukémii, se podivoval nad tím, že na 
rockové koncerty a různou kulturu se valí 
davy, ale u kostelů žádné fronty nestojí. 

Dodával: „Kdyby lidé věděli, o co při-
cházejí, byly by kostely přeplněné 
k prasknutí! Eucharistie je mou dálnicí 
do nebe.“ 

Bratři a sestry nebojme se Lásky, která 
nás chce naplnit a proměnit. Jak je-
dinečný musím pro Boha být, že za mne 
obětoval svého jediného syna. Chce 
změnit i naše srdce, aby zde nebylo místo 
pro strach, hněv a nenávist. Dovolíme 
Mu to? 

H.W. 
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Dne 18. května oslaví své krásné, kulaté životní 
jubileum naše milá kamarádka 

a redakční kolegyně Hanka Worková. 

Dovol nám milá Haničko, abychom se připojili 
k řadě gratulantů a popřáli Ti slovy 

Mojžíšovými:

Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,

ať Hospodin rozjasní nad Tebou 

svou tvář a je Ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář

a obdaří Tě pokojem.

Všechno nejlepší, milá Haničko, přejeme my 
všichni redakční kolegové! VIVAT! 

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)

Prohlášení českých a moravských biskupů 
v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu 
Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než 
na půl roku zásadním způsobem 
ochromila běžný život naší společ-
nosti, postupně, pomalu, ale nadějně 
vrací k normálu. Byla to pro nás 
všechny zkouška víry, důvěry v Pána, 
ale také příležitost k přehodnocení 
životních priorit, každodenní rutiny 
a obrovská šance využít všechny ty 
dary, které byly doposud skryty. Pro 
mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si 
z lidského hlediska sáhli na dno, kdy 
onemocnělo a zemřelo nemálo našich 
blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, 
kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 
bližní měli potřebnou lékařskou, 
ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme 
rádi, že i Církev zde přiložila ruku k 

dílu, což není nic navíc, protože služba 
Bohu a služba člověku je do ní vepsána 
samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, 
a je na místě opatrný optimismus. 
K němu také patří návrat k boho-
službám v jejich normální podobě. 
Technické prostředky byly v době, kdy 
pandemie doléhala plnou silou, dů-
ležitým nástrojem, jak zachovat 
alespoň něco a nějakým způsobem 
z toho, co činí Církev Církví, totiž 
„ecclesia“ – shromáždění. Avšak je 
potřeba mít stále na mysli, že skutečné 
fyzické shromáždění při bohoslužbě je 
nenahraditelné.

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, 
abyste se postupně vraceli do kostelů, 
pochopitelně při zachování přísluš-
ných hygienických opatření a s po-
třebnou mírou opatrnosti. Sledování 

mše svaté v televizi a na sociálních 

sítích nechť je nadále k dispozici 

nemocným a těm, kteří do kostela 

nemohou. Je však načase, abychom si 

my ostatní opět připomněli, že svěcení 

svátečního dne je jedním z přikázání 

Desatera a že ke svátečnímu dni patří 

i účast na bohoslužbě. Je rovněž na 

místě, abychom projevili Bohu vděč-

nost za překonání této vlny pandemie 

a přicházeli do kostela poděkovat 

trvale a pravidelně s ještě větší 

horlivostí než dříve. Radostnou zprá-

vou je, že můžeme opět chválit Pána 

i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se 

těší a ze srdce žehnají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Nepomuk, 18. května 2021

Papež František ustanovil službu laického katechety
Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 

Motu proprio „Antiquum ministerium“, 
kterým papež František ustanovuje 
službu laického katechety. Cílem je 
podpořit evangelizaci současného světa 
zdola, v laickém prostředí, aniž bychom 
- jak zdůrazňuje papež - upadali do 
klerikalizace.

„Věrnost minulosti a odpovědnost za 
přítomnost jsou nezbytnou podmínkou 
k tomu, aby církev mohla uskutečňovat 
své poslání ve světě,“ píše papež 
František v Motu proprio „Antiquum 
ministerium“, podepsaném včera, 10. 
května na liturgickou památku sv. Jana 
z Ávily. Dokument, kterým se oficiálně 
ustanovuje laická služba katechety, 
zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá 
uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří 
se v síle svého křtu cítí povoláni ke 
spolupráci na službě katecheze."

Nová služba má původ sahající 
hluboko ke kořenům církve. V zá-
rodečné podobě o ní nacházíme zmínky 
v Lukášově evangeliu, v listech Ko-
rinťanům a Galaťanům. Papež zmiňuje 
roli katechetů v celých dvou tisíciletích 
křesťanství, jejich cennou podporu 
v osobním prožívání víry každého 
člověka a věrnost evangeliu až k obě-
tování života. Počínaje II. vatikánským 
koncilem narůstá vědomí zásadní dů-

ležitosti práce katechety pro rozvoj 
křesťanské komunity.

Motu proprio připomíná, že prvním 
katechetou ve své diecézi je biskup a na 
druhé straně prvními katechety v ro-
dinách zůstávají rodiče. Papež nicméně 
povzbuzuje k docenění laiků, kteří 
spolupracují na službě katecheze a vy-
cházejí vstříc „mnoha těm, kdo čekají 
na poznání krásy, dobroty a pravdy 
křesťanské víry.“ Úkolem pastýřů zů-
stává rozpoznat laické služby, které 
dokáží reagovat na proměnu spo-
lečnosti a vnášet křesťanské hodnoty do 
sociálního, politického a ekonomického 
světa.

„Katecheta je svědek víry, učitel, 
mystagog, průvodce a pedagog,“ vy-
světluje papež a jako takový je povolán 
ke službě předávat víru od prvního 
hlásání po přípravu na svátosti 
křesťanské iniciace až po trvalou 
formaci. To všechno je však možné 
jedině „prostřednictvím modlitby, 
studia a přímého podílu na životě 
komunity.“ Přijetí služby laického 
katechety je pečetí  většího mi-
sionářského nasazení, jež je rysem 
každého pokřtěného. Jak papež zdů-
razňuje, uskutečňovat se má „plně 
laickou formou, aniž by se upadalo do 
jakýchkoli projevů klerikalizace.“

Služba laického katechety má rovněž 
charakter povolání, protože je trvalou 
službou pro místní církve, která si žádá 
řádné rozlišení ze strany biskupa. 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 
v brzké době zveřejní zvláštní obřad, 
kterým budou laičtí katecheté k této 
službě pověřováni. „Katecheté mají být 
muži a ženy vynikající hlubokou vírou 
a lidskou zralostí, mají se aktivně 
účastnit života křesťanské komunity, 
být připraveni po biblické, teologické, 
pastorační a pedagogické stránce, mít 
zkušenost s katechetickou prací, 
spolupracovat s kněžími a jáhny a ne-
chávat se vést pravým apoštolským 
nadšením,“ čteme ve výčtu předpo-
kladů pro nově ustanovenou službu 
laického katechety.

Na závěr papež František vybízí 
jednotlivé biskupské konference, aby 
vypracovaly formační postupy a kritéria 
pro tuto novou službu v souladu s Motu 
proprio a na základě vlastního par-
tikulárního práva.

Vatikánská kongregace pro boho-
službu a svátosti v brzké době zveřejní 
průběh zvláštního obřadu, kterým 
budou laičtí katecheté do úřadu uvá-
děni. 

Převzato z www.cirkev.cz 
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w rodzinach. Ile razy w naszych 
rodzinach brakuje czasu na siebie, na 
wspólną modlitwę do Chrystusa. A po-
trzeba tak mało – chcieć, więc i móc to 
czynić.

 

Szkoła jako podstawowy ele-
ment formacji dziecka

Do czasu pandemii nikt chyba nie 
myślał o tych sprawach. Było to dla 
nas, co mamy rodziny automatyczne. 
Dzieci rano wstają i idą do szkoły. Pięć 
dni w tygodniu, dziesięć miesięcy. A tu 
bez jakiegokolwiek planowania zostały 
w domu. Niepewność, na początku 
mała świadomość tego co nas czeka. 
Miałem takie wrażenie i nadal mam, że 
przedstawiciele rządu nie wiedzą, co 
tym zamknięciem szkół spowodowali. 
Dali dzieciom możliwość wyboru – 
chcę czy nie chcę się uczyć. Bez 
względu na to, czy rodzicie wiedzą, 
umieją czy znają.... Z podziwem 
patrzyłem na swoje dzieci, które jakoś 
tam uporały się z pierwotnymi pro-
blemami technicznymi a później i z na-
uką zdalną. Ale zauważyłem też, jak 
zmienia się ich postawa wobec szkoły 
i uczenia się. Najlepiej to byłoby bez 
zadań, maksymalnie dwie, trzy lekcje 
a później komputer, komórka.... in-
ternet, koledzy...i tak dzień po dniu.  
Bez ruchu, w łóżku, niekiedy „nie było 
czasu” ani zjeść śniadania... Do czego 
to poprowadzi?! Państwo w tym kie-
runku zupełnie zjechało na bezdroża. 
Przeniosło odpowiedzialność za naukę 
szkolną na rodziców. Rodzic więc 
chodzi do pracy (bo musi), gotuje, 
sprząta a do tego odwala większość 
pracy szkolnej. Z podziwem patrzę na 
rodziny z małymi dziećmi, gdzie o sa-
modzielności dzieci nie można mówić. 
Można w tym zauważyć elementy 
likwidacji rodzin, stosunków rodzin-
nych a to ze względu umysłowego 
i fizycznego zmęczenia rodziców 
i dzieci samotnych. Nie dajmy się 
i spróbujmy wszczepiać w dzieciach 
zainteresowanie nauką i uczyć ich 
samodzielności, ale też potrzeby mieć 
blisko kogoś, kto pomoże. Pomoże 
z radością i z wiarą w to, że z tego 
dziecka wyrośnie dobry człowiek 
i chrześcijanin polegający na Chry-
stusie. Nie dajmy sobie odebrać swoich 
dzieci i prawa do nich. Nauczanie 
i wychowywanie w szkole jest przecież 
tak ważne w dzisiejszym czasie! 

Kiedy niedawno temu, pewien zna-
jomy zapytał mnie jak w tym czasie 
COVID-owym przeżywamy całą sytu-
ację w domu, jak tam dzieci, które nie 
chodzą do szkoły, jak uczestnictwo 
w nabożeństwach kościelnych czy jaki 
jest mój stosunek do szczepień prze-
ciwko COVID-owi, rozmowa ta po-
toczyła się można było by powiedzieć 
„standardowo” - „Chorobą przeszliśmy 
wszyscy w domu jesienią bez więk-
szych komplikacji, dzieci tracą przy-
zwyczajenia i prawidłowości nabyte 
latami i dosyć szybko oswajają sobie 
swobodny reżim ..... w sprawie na-
bożeństw – staramy się jak można – 
wspólna modlitwa, uczestnictwo w nie-
dzielnych tele-mszach św. a w nie-
dzielne popołudnia uczestnictwo w ado-
racjach z możliwością przyjmowania 
Komunii św. A w sprawie szczepienia, 
w czasie tej rozmowy jeszcze nie 
miałem jasno bo informacje z różnych 
źródeł były dosyć zróżnicowane 
i chaotyczne, tak na serio nie bardzo 
mi się to podobało.

Myślę, że nie jestem jedynym 
człowiekiem, chrześcijaninem, który 
spotykał i spotyka się z pytaniami czy 
rozmowami tego charakteru. Chciał-
bym podzielić się z kilka przemy-
śleniami na te tematy, bo myślę, że 
warto o tym mówić, znajdować nowe 
rozwiązania, czy kierunki do lepszego 
życia.

 

Domowe kościoły jako źródło 
wiary i siły dla rodzin

Pandemia mnie osobiście dała czas, 
którego mi zazwyczaj brakuje, do 
głębszych przemyśleń o wierze, zaufa-
niu w Boga, ale także o stosunkach 
w rodzinie o postawach wychowania 
dzieci, czy wspólnej modlitwie. Mogę 
tutaj powiedzieć, że czas postny w tym 
roku był dla mnie szczególny, zupełnie 
inaczej odbierany i przeżywany niż 
w latach poprzednich. To uświa-
damianie sobie potrzeby Chrystusa 
w życiu codziennym i jego obecności 
w ciężkich chwilach i sytuacjach 
pokazało mi jak bardzo on mnie czy 
nas miłuje. Ile za nas wycierpiał 
a w końcu zmartwychwstał i swoje 
cierpienie zamienił za nieustającą 
radość życia i pokoju. I w tym jest siła 
dla naszych rodzin. Źródło wiecznej 
siły do wzajemnej formacji siebie 

Spotkanie z żywym Chrystusem 
Eucharystycznym  

Byłem bardzo wdzięczny, że możli-
wość odwiedzenia kościoła, przyjmo-
wania sakramentu pokuty i spotkanie 
się z Chrystusem Eucharystycznym 
było nam umożliwione. „Bądź wy-
chwalony Boże ukryty w Eucharystii 
za to, że dajesz mi siłę, dajesz mi 
Ducha swego by pokrzepił moją duszę. 
Bądź wysławiony za każde słowo, za 
każdą myśl, która z Ciebie pochodzi. 
Wiarę i nadzieję mi dajesz, bym mógł 
wielbić Twoje Imię Jezus! Zostań 
moim przyjacielem w dniach trudnych 
i radosnych.“

 

Postawa Chrześcijanina w sto-
sunku do drugiego człowieka czy 
wspólnoty kościoła

I ostatni temat. Trudny i indywi-
dualny. Są pytania-nie ma odpo-
wiedzi. Zdania różnią się nie tylko 
w społeczności, ale również w Ko-
ściele. Od czasu pierwszej informacji 
o możliwości szczepienia przeciw 
COVID-owi upłynęło sporo czasu, 
niemalże cały rok. Dużo rozmów, 
modlitwy.... Dało by się napisać kilka 
stronic dlaczego nie... Postanawiam w 
końcu, przyjąć szczepionkę, by chronić 
rodzinę – zwłaszcza rodziców w po-
deszłym wieku, kolektyw w pracy, 
braci i siostry w wspólnocie kościelnej 
i też samego siebie. Bo moja praca jest 
o spotkaniach z ludźmi i wyjazdach za 
granice kraju, co oznacza automa-
tycznie o wiele większe prawdopo-
dobieństwo zarażenia się... Słyszałem 
kiedyś kazanie o posłuszeństwie 
Kościołowi, jego nauce i prowadzeniu, 
o szanowaniu głowy kościoła - Ojca 
Świętego i naszych duszpasterzy. 
I w tym trudnym czasie, pełnym 
różnych informacji zauważam, jak 
cienka jest granica pomiędzy dobrem 
i złem, prawdą i fałszem, życiem 
i śmiercią... 

Prośmy więc w obecnym czasie 
Ducha Świętego, by dał nam mądrość 
i poznanie, by rozróżnić dobro od zła 
i znaleźć drogę prowadzącą do zba-
wienia nie tylko dla nas, ale też dla 
naszych bliskich i przyjaciół w wspól-
nocie Kościelnej. 

WW

Rozważania nie tylko COVID-owe...
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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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Pouť ke cti sv. Josefa
Z důvodu pandemie koronaviru ustaly 

veškeré společenské, kulturní, sportovní 
i jiné činnosti. Také naši farnost omezila 
v mnoha věcech. Museli jsme se smířit 
s uzavřenými kostely nebo omezeným 
počtem věřících na bohoslužbách, byly 
omezeny i další aktivity – činnost sboru, 
schol, vyučování náboženství a rovněž 
konání poutí.

Nyní, zdá se, neviditelný virus je na 
ústupu a uvolňují se různá omezení. 
Proto plánujeme podzimní pouť v den 
svátku sv. Václava. Budeme putovat do 
Lukova, kde stojí kostel sv. Josefa. Je 
nabíledni, že v roce zasvěcenému tomu-
to světci se za ním vypravíme. Zvláště by 
to měly využít rodiny s dětmi – rok 
rodin.

Cesta nebude jen do Lukova, ale také 
si projdeme krátkou Křížovou cestu ve 
Velíkové a navštívíme mariánské poutní 
místo Štípa. Uvedená místa se nacházejí 
nedaleko Zlína.

Předpokládáme, že budete lačni po pou-
ti, a proto počítáme s dvěma autobusy. 
Jeden s dětmi by měl pak individuální 
program v Lukově, kdy by rodiny pu-
tovaly na nedalekou zříceninu hradu. 

Doba covidová nám přinesla mnohá 
omezení, zejména v oblasti setkávání 
a pořádání kulturních, sportovních, 
společenských i náboženských akcí. 
Naše tradiční dvacet let trvající akce 
Misijní koláč tak byla v loňském roce 
přerušena a ani letos vzhledem k ome-
zením jsme ji v době postní nemohli 
uspořádat. Vzhledem k tomu, že 
k částečnému rozvolnění došlo před pár 
týdny, rozhodli jsme se Misijní koláč 
uspořádat v úsporném režimu. Z hy-
gienických důvodů jsme proto v neděli 
23. 5. rozdávali balené sušenky se 
vzkazem místo našich koláčků a to opět 
za dobrovolný dar. Stále máme z pro-
jektu Adopce na dálku adoptované tři 
děti, slečnu Harriet z Ugandy a děti 
Anastasiu a Kyrila z Ukrajiny. Děkuji 
vám všem za vaše dobrovolné dary, 
přispěli jste částkou 42 825 Kč. Tato 
částka uhradila školné pro naše tři děti 
nejen za letošní, ale i za loňský rok, kdy 
se akce Misijní koláč nekonala, nicméně 
školné bylo řádně uhrazeno.  

Pavla Golasowská

Misijní koláče
s přestávkouDruhý by jel do Štípy. Výběr bude na 

místě umožněn dle zájmu poutníků.

! Odjezd: úterý 28. září, v 7:00 hodin, 
autobusové stanoviště

! Křížová cesta Velíková – cca 1 km 
(tam i zpět)

! Kostel sv. Josefa Lukov – mše svatá

! Kostel Narození Panny Marie Štípa 
– adorace, výklad v rámci „Otevřené 
chrámy“

! Návrat: cca 16:30 (rodiny 17:30)

! Cena – jízdné: 400,- Kč dospělý; 
300,- Kč dítě do 15 let.

Sebou: vhodnou obuv, svačinu, kan-
cionál. Na zříceninu finanční hotovost, 
je zpoplatněna. Co bude otevřeno nebo 
zpřístupněno nelze nyní předpokládat, 
proto se nezajišťuje občerstvení. 

Zápis na pouť bude v neděli 20. 
června po dopoledních mších sva-
tých v salce na faře. Tady pak 
podrobnější informace a odpovědi na 
dotazy.

Na cestu s námi vyjdi, Pane.

Kivi

Jak dál s nemocniční kaplí
Vedení nemocnice Třinec Sosna pro-

šlo v posledním období značnými tur-
bulencemi. V loňském roce odstoupil 
z vedení ředitel Zdeněk Matušek, se 
kterým jsem komunikovala možnost 
vybudování nové kaple v objektu ne-
mocnice. Domluvili jsme se, že kaple 
bude na důstojném a přístupném místě 
a pan ředitel slíbil, že se tak stane. 
Nicméně v polovině loňského roku 
z vedení nemocnice odešel a na jeho 
místo byl na podzim zvolen nový ředitel 
pan Martin Sikora. Než se nový pan 
ředitel rozkoukal a než jsem si s ním 
sjednala schůzku, byl zhruba po třech 
měsících svého fungování odvolán. Od 
1. dubna 2021 byl novým ředitelem ne-
mocnice jmenován Ing. Jiří Veverka. 
S panem ředitelem jsem se sešla a před-
nesla mu znovu žádost o vybudování 
kaple v prostoru nemocnice. Bavili jsme 
se o tom, kde se současná kaple nachází, 
že je na obtížně přístupném místě, které 
není ani nijak blíže označeno a je po-
třeba najít místo dostupnější. Pan ře-
ditel souhlasil a nabídl jako možnost 
prostory ve vestibulu hlavní budovy, což 
by bylo nejoptimálnější z hlediska pří-

stupu jak pro pacienty, tak i pro ná-
vštěvníky nemocnice. Vzhledem k tomu, 
že se bude budovat nový urgentní 
příjem, část prostor ve vestibulu by se 
mohla uvolnit a bylo by tak možné získat 
prostory pro kapli. Domluvili jsme se na 

další vzájemné komunikaci a spolupráci 

ohledně vybudování těchto prostor a vě-

řím, že v nemocnici bude nová kaple, 

která bude přístupná všem.

Pavla Golasowská
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Jsi odvážným Božím snem 
Vezmi křesťanství vážně. U Boha 

není čas. Bůh neplánuje. Bůh nemá 
nápady. Z toho plyne, že jsi v Boží 
mysli od počátku věků. Od stvoření 
světa Bůh připravoval Tvoje narození. 
Jsi Božím snem, jsi smělou Boží vizí, 
jsi Božím obrazem. Teď jsi zde 
a andělé a svatí a nebeské kůry 
a Láska sama tě s napětím sledují, jak 
obstojíš. Ano, Bůh tě vidí! Ale vidí tě 
jinak, než myslíš, vidí tě tak, jak se 
nadšený umělec dívá na dílo, které se 
opravdu povedlo. Jak krásné! Jak 
velmi dobré! Jsi krásný, čistý, ra-
dostný, s nekonečnými možnostmi 
k dobru. Jsi krásná, čistá, radostná, 
s nekonečnými možnostmi k dobru. 
Všechno, co v životě děláš, je důležité. 
Každé slovo, které vyslovíš, každý čin, 
který vykonáš, každá modlitba, kterou 
zazpíváš. Maluješ obraz svými činy, 
celý život je tesání do mramoru. Byť 
by to byla příprava snídaně nebo 
příprava tábora, jsou to svaté věci, 
jsou to modlitby. Buduješ katedrálu. 
Každý všední den, nejvšednější ze 
všech, kdy jdeš do školy, a odpoledne 
ze školy, je písní. Každá vteřina je 
cenná. Dej pozor, jak ji prožiješ, jako 
malíř věnuje pozornost nejjemnější 
čárce štětce, protože ví, že žádné místo 
obrazu není banální, a že nelze být 
ledabylý v míchání barev. Tutéž po-
zornost věnuj svému životu. 

Nikdy mi neříkej, a nikdy to neříkej 
ani sobě, že jsi škaredá, že jsi tlustá, že 
si tě nikdo nevezme, že jsi průměrný, 
že jsi hloupý. Pro mě jsou tyto věty 
urážkou, svatokrádeží, rouháním, 
těžkým hříchem. Udělal jsi mě hrozně, 
Bože, říká jarní orchidej, tmavě čer-
vený vstavač, netušíc nic o sobě. 
Nedávejte mi zrcadlo, nechci vidět tu 
hrůzu, říká modrý ledňáček. Nechci 
být, ta trapná zlatá, naříká pestro-
křídlec. S tebou je to stejně. Ať si 
o sobě myslíš cokoli, jsi krásná. Nejsi 
průměrná. Nikdo není průměrný, jsou 
jen originály. Každý člověk je básní, 
každý je mistrovským dílem, pou-
pětem a žádná květina není průměrná, 
krása nemůže být průměrná, ta jen je. 
Jsi odvážným Božím snem. Pracuj na 
sobě, abys byla, abys rozkvetla, aby 
poupě, kterým jsi, se rozpuklo, vy-
kvetlo, vydařilo se.

Jsou jen dvě možnosti. Buď je Tvůj
 vznik biologická náhoda, ve vesmíru, 
který nedávno náhodně vznikl a za 
chvíli náhodně zanikne, a i setkání 
tvých biologických rodičů bylo ná-
hodné jak hod kostkou, setkali se na 
střední nebo na ulici nebo v práci 
nebo v kině, mrkli na sebe a pak si 
začali sex, a ty jsi se narodil, náhodná 
spermie z miliónu. Buď je celý Tvůj 
život jen jako vycházka v neděli 
odpoledne kolem jezírka, která před 
chvilkou začala a za chvilku skončí, Ty 
jsi jen zde, bez žádného zvláštního 
důvodu, vlastně bezcenný, bez toho, 
abys pociťoval jakoukoli odpovědnost 
za svět, jakoukoli nutnost cokoli 
změnit, bez zájmu o nic, co nejsou 
tvoje libosti. Ocitl jsi se zde, odejdeš. 
Jen se zde tu chvilku zdržuješ, užiješ 
si, zmizíš. Pár libých pocitů, pár salv 
akčních potenciálů, pár lahví whisky, 
pár chlebíčků, trocha sexu. Jsi zde jak 
turista, přijedeš, nafotíš, pověsíš na 
zeď, odejdeš. Návštěva světa jako 
pozvání na večeři, přijdeš, najíš se, po 
kávě vezmeš z věšáku klobouk a po-
roučíš se. Indiáni to říkají hezky, jen 
jako záblesk světlušky v trávě, jen jako 
dech bizona v mrazivém dni. Smrt 
jako betonová stěna, roztříštíš se, 
zmizíš.

 

Ta druhá možnost je, že jsi součástí 
příběhu. Že tvůj život je akordem 
v dlouhé symfonii, která začala, než 
byl svět stvořen a až svět zanikne, 
bude ještě stále v první větě. Že tvůj 
život je krátkou úsečkou v dlouhém 
příběhu vesmíru. Že celý svůj život 
buduješ katedrálu. Že každý den tesáš 
kameny a kladeš je na správná místa 
půdorysu. Jeden kámen sám o sobě 
nemá žádný smysl, ale podívej se na 
dřinu svých dnů s odstupem. Tvůj 
život má být písní, jsi jednou nitkou 
vesmírné tapiserie a žádná nitka není 
zbytečná. Neexistuje bezcenný život, 
neexistuje bezcenný člověk, neexistuje 
nevyslyšená modlitba. Ano, je v rej-
stříku našich možností své životy 
učinit bezcennými a učinit bez-
cennými i sami sebe, to všechno je 
možné. Ke smutku andělů, ke smutku 
nebeských kůrů, k pláči Božímu. Ale 
od počátku věků jsi zářící hvězda, 
kterou máš být; chceš-li to říct jinak, 
tak je to slovo svato-zář. Zář svatého. 
Svatá zář. Pozvání každého člověka ke 

svatozáři. S odpovědností za svoji 
komunitu, za svoji zemi, za svůj svět, 
za vesmír. Že v jejich stopách roz-
kvétaly lilie a v jejich slzách růže, není 
výsadou princezen, k tomu jsme po-
zváni všichni, to je vlastností lidství. 
Že když krvácí srdce, zpívají slavíci, je 
charisma každého. Theosis, zbožštění, 
vytažení sítě atomů směrem k Bohu. 
Proměna všeho, kdy všechno je jen 
skrze něho a s ním a v něm a jinak 
není. Smrt není betonová stěna, nýbrž 
dveře domů, zhasnutí lucerny, protože 
nad planinou právě vychází slunce.

 

Setkání tvých rodičů, způsob, jakým 
jsi vznikl, v tom všem je svoboda 
všech, jejich nálady, impulsy, rozho-
dování, ale za tím, ve druhém plánu, 
je za všemi zvuky srozumitelná me-
lodie. Věci kolem tebe jsou tečky na 
papíře, které každý kreslí zdánlivě jak 
ho napadne, samy o sobě beze-
smyslné, ale poodstup, a uvidíš ve 3D 
obrazu nebeský Jeruzalém. Stojíš na 
ramenou svých předků, v dobrém i ve 
zlém, učíš se z jejich chyb, nechceš 
udělat jejich přešlapy a víš, že tvoje 
děti a tvoji vnukové budou stát zase na 
tvých ramenou a budou se učit od 
tebe, v dobrém i ve zlém. Jsi součástí 
příběhu většího, než jsi sám. Znovu 
a znovu ti to opakuji, tvůj život je 
liturgie. Ty jsi cenný a nic z toho, co 
děláš, není banální. Vezmi vážně sama 
sebe, vezmi vážně to, co děláš, vezmi 
vážně svůj život, čas, který zde máš.

 

Není obyčejný tábor. Ten tábor, co 
chystáš, se má stát liturgií, mší svatou, 
jedním dlouhým několikadenním 
obřadem. Nic tě nesmí zastavit, pro-
tože konáš posvátné dílo. Konáš ho 
s veškerou odpovědností, s veškerým 
zápalem, s veškerou vroucností, s neu-
stálou modlitbou. Jednotlivé vteřiny 
se mají proměnit ve svaté vteřiny. 
Konáš posvátnou službu. Nic není jen 
tak. Žádná hra, kterou připravuješ, 
žádný program na večer není banální. 
Nic není zbytečné. A až se vrátíš, 
pochopíš, že celý tvůj život má být 
takový, že máš žít s veškerou od-
povědností, s veškerým zápalem, 
s veškerou vroucností, s neustálou 
modlitbou.

Marek Orko Vácha
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Příchodem května se uzavřely 
online kasičky a pro letošní rok 
je Tříkrálová sbírka v Charitě 
Třinec ukončena.

Situace, kterou přinesla pandemie 
koronaviru, před nás postavila nové 
výzvy, jak tuto tradiční sbírku uchopit. 
Lednová koleda musela proběhnout 
s omezením fyzického kontaktu a ko-
lednické skupinky do ulic nevyrazily. 
Ale všechno zlé je k něčemu dobré, 
a tak se letos KOLEDA odehrála 
i ONLINE, a to až do 30.4.2021.

Nyní už zbývá jen srdečně 
poděkovat Vám všem, kteří jste 
nás díky Tříkrálové sbírce pod-
pořili. Děkujeme, že i v těchto slo-
žitých časech myslíte na druhé.

Darované prostředky použije Cha-
rita Třinec na podporu služby Poradna 
pro pečující a Charitní bazárek v Třin-
ci, na podporu péče o seniory v Osobní 
asistenci a další projekty.

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky 
a požehnáním, je přáním pokoje, štěs-
tí, zdraví. Jednou ročně koledníci při-
nášejí zvěst, že nikdo není sám. 

O čistém úmyslu a upřímném smýšlení
Dvěma křídly se člověk povznáší 

nad pozemské věci: a to upřímností 
a čistotou. Upřímnost musí být ve 
smýšlení, čistota v žádosti. Upřím-
nost směřuje k Bohu, čistota ho 
dosahuje a zažívá. Žádný dobrý 
skutek ti nebude zatěžko, budeš-li 
v srdci prost nezřízené žádosti. 
A nebudeš-li zamýšlet a hledat nic 
jiného než Boží zalíbení a prospěch 
bližního, budeš požívat vnitřní svo-
body. Kdyby tvé srdce bylo spra-

Modlitba 
k Duchu svatému
Duchu svatý, prameni pravdy,

Boží dechu, dárce života!

Překvapuj mě uprostřed všedního dne.

Pronásleduj mě do mých plánů.

Proměňuj mě v mém poznání.

Naplňuj mě svými dary.

Ponoř mě do sebe, abych byl čistý.

Probouzej můj talent, ať ve mně pracuje.

Jednej ve mně, ať se vytrácí mé já.

Rozžehni své charisma, ať o tobě svědčím.

Přitáhni si mě, když utíkám.

Soustřeď mě, když bezcílně bloumám.

Pobídni mě, když polevuji.

Dej mi křídla, když tvořím.

Pospěš mi na pomoc, když tě hledám.

Provázej mě, když rozvažuji.

Dej mi pochopit, když nechápu.

Pohni se mnou, když ustrnu.

Postrč mě, když váhám.

Očišťuj mě, když mám pokušení.

Prohřívej mě, když ochládám.

Zaplavuj mě, když jsem samolibý.

Prostupuj mě, když jsem prázdný.

Buď mi potěšením, když jsem smutný.

Obejmi mě, když jsem osamělý.

Modli se ve mně, když nenacházím slova.

Utěšuj mě, když jsem opuštěný.

Uzdravuj mě, když jsem nemocný.

Drž mě, když padám.

Skryj mě, když jsem bezbranný.

Obklopuj mě, když mě spaluje touha.

Rozjásej se ve mně, když miluji.

Pracovníci Charity Třinec jsou tu 
s Vámi. 

Jsme Vám nablízku i v době covido-
vé a vážíme si toho, že díky Vaší pod-
poře sbírky můžeme dál pomáhat ne-
mocným a potřebným.

VÝNOS STATICKÝCH
POKLADNIČEK

BYSTŘICE, NÝDEK 49 327,00

ŘEKA 5 457,00

STŘÍTEŽ 6 378,00

TŘINEC 185 404,00

VENDRYNĚ 32 962,00

CELKEM 279 528,00

VÝNOS ONLINE POKLADNIČEK

 

VÝNOS 

 

128 333,00

 

CELKEM

 
407 861,00 

 Za celý tým Charity Třinec srdečně 
děkuje Monika Byrtusová, ředitelka

vedlivé, byl by ti každý tvor zrcadlem 
života a knihou svatých naučení. Není 
tak malého a nepatrného tvora, aby 
neukazoval Boží dobrotu.

Kdybys byl vnitřně dobrý a čistý, 
všechno bys jasně viděl a dobře chá-
pal. Čisté srdce proniká nebe i peklo. 
Jaký je kdo uvnitř, tak soudí i nave-
nek. A je-li na světě nějaká radost, 
dojista ji má člověk čistého srdce. 
A je-li někde trápení a úzkost, nejlépe 
to poznává špatné svědomí. Jako 

železo vložené do ohně ztrácí rez a celé se 
rozžhaví, tak se člověk plně obrácený 
k Bohu zbavuje duchovní malátnosti a mě-
ní se v nového člověka.

Začne-li člověk vlažnět, bojí se i nepatrné 
námahy a rád přijímá vnější útěchu. Ale 
když se začne dokonale přemáhat a mužně 
kráčet po Boží cestě, tehdy si ani ne-
povšimne toho, co se mu před tím zdálo 
těžké.

Tomáš Kempenský
O následování Krista
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Červen - měsíc úcty

k Srdci Ježíšovu
Již dlouhou dobu je měsíc červen spjat s úctou ke Kristovu Srdci, 

Božskému Srdci, s tím, co je Nejsvětější. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova přichází obvykle v polovině měsíce. Slavnost připadá pravidelně 
na pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého. Ježíšovo Srdce je 
pramenem a vyjádřením jeho nekonečné lásky ke každému člověku bez 
ohledu na okolnosti, ve kterých se nachází. Ježíš, pravý Bůh a pravý 
člověk, miluje svět „lidským srdcem“, srdcem sloužícím jako zdroj 
nekonečné Boží lásky, a i proto je Nejsvětější Srdce Ježíšovo, probodené 
pro naše hříchy, považováno za hlavní znak a symbol lásky, kterou 
Vykupitel trvale miluje věčného Otce i všechny lidi. Připomeňme si proto 
– a nejen v měsíci červnu – velikost Boží lásky k nám lidem, sym-
bolizovanou Ježíšovým Srdcem. Srdcem, které miluje až k smrti a trpí, 
které se naplňuje radostí i bolestí, které prochází cestami lidí a ukazuje 
jim směr do nebe; srdce, které se řídí milosrdenstvím, které se stará 
o hříšníky i o spravedlivé. 

ROK SV. JOSEFA

Z NAZARETA

O Josefovi z Naza eta víme, že ¥ocházel z Davidovƍ rodu, byl 

ǂesařem, snoub£ncem Panny Marie a byƕa mu svěřena péɷe 

o Pána Ježíše. I kdyͱ BϪble nezaznamenává žá֍né 

Josefovo slo$o, jeho sk¶tky svědčí o po&lušnosti a věrnosti 

Bohu. Svat§ Josef patří k Ҿejuctivanějším světcůᴥ, protože byl- 
(viz tajenka).

≠

 

Připravila Petra Mrozková

Tajenka:

ᴥ ¶ ͱ & ǂ ƍ ǂ £ ɷ Ҿ §

ƍ & ¥ ≠ ƍ $ £ ֍ ƕ Ϫ $ §

Den pro děti

Milé děti, drazí rodiče!

Dne 27.6.2021 se uskuteční již 
tradiční „Den pro děti“. 

Vše zahájíme děkovnou mší 
svatou v 10. hodin a pak se 

potkáme odpoledne ve 14:30 
v kostele při společné modlitbě 

a pak na farní zahradě. Bude 
připraven program pro děti 
a skákací hrad. Kdo můžete, 

doneste něco ke kávě. K večeru 
budeme opékat párky (nemusíte 

nosit, budou k dispozici).

Těšíme se na vás!

Spolek SANCTUS ALBERTUS
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Informace k probíhající opravě
DOMEČKU

Tento měsíc jsme obdrželi poslední 
kladné vyjádření k rekonstrukci 
vnitřních prostor „DOMEČKU” a za-
hájili jsme stavební řízení. Předpoklad 
je, že v průběhu prázdnin budeme mít 
stavební povolení. Tím se pro nás 
otevírá možnost dalšího pokračování v 
rekonstrukci. Po úspěšné výměně 
oken a očištění a zakonzervování 
venkovní fasády bude následná fáze 
rozdělena do tří etap.

První etapa bude obnášet rekon-
strukci 1.NP. Musí se znova instalovat 
voda, kanalizace, vytápění, elektro-
instalace, protipožární zabezpečení. 
Stavebně by se pak připravila jedna 
velká místnost pro následné setkávání 
se farních společenství, sociální za-
řízení a malá kuchyňka. Pro vytápění 
bude instalován elektrokotel.

Druhá etapa bude obnášet re-
konstrukci podkroví (2.NP). Jelikož 
tam teď není vůbec nic, bude to 
i finančně mnohem náročnější. V pod-

kroví by měla vzniknout druhá větší 
místnost, malá kancelář a knihovna.  
Ve třetí etapě by se pak jednalo 
o instalaci tepelného čerpadla, kde se 
hlavně s pohledu provozu jedná 
o nízkonákladový zdroj energie.

Tímto, ale záměr rekonstrukce ne-
končí. Máme i vizi do budoucna s vy-
užitím dvorku za domečkem, možná 
i s případnou nedělní kavárničkou. 

Je celkem jasné, že celá rekon-
strukce bude opět finančně dosti 
náročná. Moc si vážíme a děkujeme za 
všechny dary, které jste už věnovali, 
a prosíme dál o vaši přízeň. Než se 
dáme do práce, chybí nám doplatit 
výměnu oken ve výši cca 64 000 Kč 
a projektovou dokumentaci ve výši cca 
150 000 Kč. 

Přispět je možno na účet „DOME-
ČEK” č.: 2401127386 / 2010.

Spolek SANCTUS ALBERTUS

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

Ke dni 25.5.2021 evidujeme částku 
26 115 Kč.

Případné dary je možné zasílat na účet 
vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad 

o poskytnutí daru.

Děkujeme všem dárcům za podporu 
a prosíme o finanční pomoc i nadále, 

abychom mohli pokračovat 
v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Příměstský
tábor

Milé děti, milí rodiče. Tak jako 
každý rok, tak i letos o letních 
prázdninách, bychom chtěly pro Vaše 
děti připravit příměstský tábor s bo-
hatým a zajímavým programem. 
Avšak záleží na vyvíjející se situaci 
spojené s covidovými opatřeními. 
Konal by se v termínu od 19. do 
23.7.2021. Zatím předběžně plá-
nujeme výlet do Gutů, do ZOO 
Olomouc, do dinoparku v Ochabech 
a asi návštěvu dětmi milovaného 
Aquacentra a Mauglího stezky v Bo-
humíně. Ale upřesníme to až podle 
situace. Cena by zůstala stejná jako 
v předešlých letech, tedy 200 Kč na 
den za dítě. V ceně je jízdné, vstupné 
a teplý oběd. Je možno s námi strávit 
celý týden, nebo jenom určité dny. 
Kdo by měl o tábor zájem (zatím 
předběžně) ať se přihlásí u p. Silvie 
Kreželokové, tel. 605 325 749, 
mail: s.krezelokova@seznam.cz. Na 
všechny děti se těšíme a zároveň Vás 
prosíme o modlitby. Kdyby nám chtěl 
někdo finančně přispět, budeme moc 
rády. 

S+V+M

Netradiční
tábor ve FATYMu

Chceš se podívat do sídla FATYMu? 
Chceš vidět, jak se tisknou brožurky 
a časopisy „Milujte se“? Pak jsi srdečně 
zvána na tento týdenní pobyt.

Pobyt se bude konat ve Vranově nad 
Dyjí (Náměstí 20, 671 03 Vranov nad 
Dyjí), v termínu od 14. do 21. srpna 
2021 a je určen pro dívky od 15 do 18 let. 

Je nutno si vzít spacák, přezůvky, 
sportovní obuv, pracovní i běžné 
oblečení, věci osobní hygieny, ručník, 
plavky, růženec, psací potřeby, Písmo 
svaté, kartičku zdravotní pojišťovny, 
občanský průkaz, ODIS kartu na 
autobus, repelent, opalovací krém, šá-
tek, hudební nástroj – pokud na něco 
hraješ.

Můžeš se těšit na společně prožitý 
čas, modlitbu, mši svatou, poznání 
FATYMu, výlety a procházky do okolí, 
ale také můžeš přiložit ruku k dílu.

Cena je 200 Kč, což je cena dopravy, 
strava a ubytování je za dobrovolný 
příspěvek.

Přihlásit se můžeš do 1. července 
2021.

Kontakt: Tereza Szkanderová, 
email: szkanderova.t@seznam.cz 

Przybywa
katolików

Z danych opublikowanych w naj-
nowszym „Roczniku Papieskim“ 
(Annuario Pontificio 2021) oraz 
Roczniku Statystycznym Kościoła“ 
(Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2019) wynika, że w roku 2019 na 
świecie było 1 mld 345 katolików, czyli 
o 16 mln więcej niż rok wcześniej. 
Procentowo ich liczba pozostaje jednak 
na tym samym poziomie: to około 18 
procent światowej populacji. Chrze-
ścijaństwo najszybciej rozwija się 
w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej 
oraz Australii i Oceanii. Najbardziej 
katolickim krajem świata pozostaje 
Brazylia. Za kontynenty stagnacji 
należy natomiast uznać Europę i Ame-
rykę Północną, gdzie zanotowano nie-
wielkie spadki. 

W latach 2018-2019 wzrosła liczba 
kapłanów na świecie z 414 065 do 
414 336. Duża część z nich posługuje 
w Europie (40,6 procent), z roku na 
rok wzrasta jednak liczba duszpasterzy 
w Azji i Afryce (łącznie 28,9 procent). 
To właśnie dzięki dużej liczbie święceń 
na tych dwóch kontynentach w ogól-
nym rachunku prezbiterów jest coraz 
więcej. Badania pokazują natomiast 
wyraźny spadek liczby sióstr zakon-
nych (2 procenta) oraz członków 
zakonów męskich niebędących kapła-
nami (1,27 procent).

Maciej Kalbarczyk 
(Gość Niedzielny, 4.4.2021)
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.8.2021. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 20.7.2021.

§Neděle 6.6.2021 – 10. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 11.6.2021 – Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova.

§Neděle 13.6.2021 – 11. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 20.6.2021 – 12. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Čtvrtek 24.6.2021 – Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele.

§Neděle 27.6.2021 – 13. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Úterý 29.6.2021 – Slavnost sv. Petra a Pavla, 
apoštolů.

§Pátek 2.7.2021 – první pátek v měsíci.

§Sobota 3.7.2021 – svátek sv. Tomáše, apoštola.

§Neděle 4.7.2021 – 14. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 5.7.2021 – Slavnost sv. Cyrila, mnicha 
a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních 
patronů Moravy; při mších svatých v 8:00 
a 10:00 přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu 
svatému přijímání.

§Neděle 11.7.2021 - 15. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 16.7.2021 – svátek Výročí posvěcení 
ostravsko-opavské katedrály.

§Neděle 18.7.2021 – 16. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Nedělní a sváteční liturgie
v červnu a červenci

Pořad bohoslužeb v červnu a červenci 2021

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby 
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.

Červen 2021

Evangelizační úmysl

Za krásu manželství

Modleme se za mladé lidi, kteří se s pod-
porou celého křesťanského společenství 
připravují na manželství: ať rostou ve vel-
kodušné, věrné a trpělivé lásce.

Národní úmysl 

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety 
a kněze a prosíme, aby s nadšením a s ra-
dostí připravovali děti na přijetí svátostí.

Červenec 2021

Všeobecný úmysl 

Za přátelství ve společnosti  

Modleme se, abychom i v okolnostech so-
ciálního, ekonomického a politického napětí 
nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a na-
bízet přátelství.

Národní úmysl 

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby 
obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře 
rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. 
Modleme se také za organizátory, hosty a sa-
motné účastníky Celostátního setkání mláde-
že v Hradci Králové.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za 
nás!

§Čtvrtek 22.7.2021 – svátek sv. Marie Magda-
lény.

§Pátek 23.7.2021 – svátek sv. Brigity, řeholnice, 
patronky Evropy.

§Neděle 25.7.2021 - 17. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 1.8.2021 – 18. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Každou neděli od 16.30 je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.

§V měsíci červnu slavíme pobožnost k Božské-
mu Srdci Páně, v neděli v rámci adorace před 
večerní mší svatou, v týdnu po večerní mši 
svaté.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté ado-
race Nejsvětější Svátosti Oltářní a modlitba 
Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

§Každý pátek po ranní mši svaté a po večerní 
mši svaté vyjma prvního pátku je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Ko-
runky k Božímu Milosrdenství.

§Ve všední dny po večerní mši svaté probíhá 
modlitba Svatého růžence za odvrácení pan-
demie (on-line přenos). 

§Poslední neděle v měsíci – Mariánské veče-
řadlo.

§Každou středu a každý 19. den v měsíci po mši 
svaté se modlíme Litanii ke sv. Josefovi.

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

10. neděle v mezidobí (6.6.)
1. čtení: Gn 3,9-15; 2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1; 
Evangelium: Mk 3,20-35
Žalm odp.: U Hospodina je slitování, hojné 
u něho je vykoupení.
ref.: U Pana łaska oraz odkupienie. 

11. neděle v mezidobí (13.6.)
1. čtení: Ez 17,22-24; 2. čtení: 2 Kor 5,6-10; 
Evangelium: Mk 4,26-34
Žalm odp.: Dobré je chválit Hospodina.
ref.: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

12. neděle v mezidobí (20.6.)
1. čtení: Job 38,1.8-11; 2. čtení: 2 Kor 5,14-17; 
Evangelium: Mk 4,35-41
Žalm odp.: Oslavujte Hospodina, neboť na věky 
trvá jeho milosrdenství.
ref.: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

a

a

13. neděle v mezidobí (27.6.)
1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24; 2. čtení: 2 Kor 
8,7.9.13-15; Evangelium: Mk 5,21-43
Žalm odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť 
jsi mě vysvobodil.
ref.: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

14. neděle v mezidobí (4.7.)
1. čtení: Ez 2,2-5; 2. čtení: 2 Kor 12,7-10; 
Evangelium: Mk 6,1-6
Žalm odp.: Naše oči hledí na Hospodina, dokud 
se nad námi nesmiluje.
ref.: Do Ciebie Boże wznoszę moje oczy.

15. neděle v mezidobí (11.7.)
1. čtení: Am 7,12-15; 2. čtení: Ef 1,3-14; 
Evangelium: Mk 6,7-13
Žalm odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství 
a dej nám svou spásu.
ref.: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

16. neděle v mezidobí (18.7.)
1. čtení: Jer 23,1-6; 2. čtení: Ef 2,13-18; 
Evangelium: Mk 6,30-34

a

a

a

Žalm odp.: Hospodin je můj pastýř, nic ne-
postrádám.
ref.: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

17. neděle v mezidobí (25.7.)
1. čtení: 2 Král 4,42-44; 2. čtení: Ef 4,1-6; 
Evangelium: Jan 6,1-15
Žalm odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, 
Hospodine. 
ref.: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

18. neděle v mezidobí (1.8.)
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: Ef 4,17.20-24; 
Evangelium: Jan 6,24-35
Žalm odp.: Nebeský pokrm dal jim Hospodin.
ref.: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

a

a


