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(pokračování na str. 3)

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej 
pamiątkę to, co uczyniła.

Mat  26, 13

Jezus w Betanii
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Nové motu proprio mění pravidla pro předkoncilní liturgii
Papež dnes zveřejnil motu proprio, 

kterým nově definuje způsoby pou-
žívání předkoncilního misálu. Papež je 
znepokojen a cítí nutnost zasáhnout. 
Skupiny spojené se starobylou liturgií 
nesmí vylučovat legitimitu liturgické 
reformy, nařízení II. vatikánského 
koncilu a papežského magisteria.

Papež František se po konzultaci se 
světovými biskupy rozhodl změnit 
pravidla pro používání misálu z roku 
1962, který jeho předchůdce Benedikt 
XVI. před čtrnácti lety liberalizoval 
jako „mimořádný římský ritus“. Papež 
zveřejnil motu proprio „Traditionis 
custodes“ o používání římské liturgie 
v podobě před rokem 1970 a připojil 
k němu dopis, v němž vysvětluje dů-
vody svého rozhodnutí. Zde jsou hlavní 
novinky.

Pod autoritou místních biskupů

Odpovědnost za regulaci slavení pod-
le předkoncilního ritu se vrací bis-
kupovi, moderátorovi diecézního li-
turgického života: „Je v jeho výlučné 
kompetenci povolit používání Missale 
Romanum z roku 1962 v diecézi podle 
pokynů Apoštolského stolce“. Biskup 
musí zajistit, aby skupiny, které již slaví 
podle starého misálu, „nevylučovaly 
platnost a legitimitu liturgické reformy, 
nařízení II. vatikánského koncilu a ma-
gisteria papežů“.

Další omezení

Mše podle starého ritu se již nebudou 
konat ve farních kostelech, kostel a dny 
slavení určí biskup. Čtení budou 
„v místním jazyce“ s použitím překladů 
schválených biskupskými konferen-
cemi. Celebrantem musí být kněz 
pověřený biskupem. Biskup je také 
zodpovědný za ověření, zda je vhodné 
zachovat slavení podle starého misálu, 
a ověřuje jeho „účinnou užitečnost pro 
duchovní růst“. Je totiž nutné, aby 
kněz, který má na starosti liturgii, měl 
na srdci nejen důstojné slavení liturgie, 
ale také pastorační a duchovní péči 
o věřící. Biskup také „bude dbát na to, 
aby nepovoloval zakládání nových 
skupin“.

Kněží vysvěcení po zveřejnění dneš-
ního motu proprio, kteří mají v úmyslu 
používat předkoncilní misál, „musí 
předat formální žádost diecéznímu 
biskupovi, který se před udělením 
povolení poradí s Apoštolským stol-

cem“. Ti, kteří tak již činí, musí požádat 
diecézního biskupa o povolení k jeho 
dalšímu používání. Instituty za-
svěceného života a společnosti apoš-
tolského života, „zřízené papežskou 
komisí Ecclesia Dei“, budou spadat pod 
jurisdikci Kongregace pro řeholníky. 
Na dodržování těchto nových usta-
novení budou dohlížet Kongregace pro 
bohoslužbu a Kongregace pro řehol-
níky.

Papežův průvodní dopis bisku-
pům celého světa

V průvodním dopise k dokumentu 
papež František vysvětluje, že ústupky 
stanovené jeho předchůdci pro pou-
žívání starého misálu byly motivovány 
především „snahou podpořit překonání 
schizmatu vyvolaného hnutím vedeným 
biskupem Lefebvrem“. Žádost adre-
sovaná biskupům, aby velkoryse přijali 
„oprávněné aspirace“ věřících, kteří 
žádali o používání tohoto misálu, „měla 
tedy ekleziální důvod, totiž obnovení 
jednoty církve“. František poznamenal, 
že „mnozí v církvi si tuto možnost 
vykládali jako možnost volně používat 
Římský misál promulgovaný svatým 
Piem V., což vedlo k jeho paralelnímu 
používání s Římským misálem pro-
mulgovaným svatým Pavlem VI.“.

Ústupky vedly ke zostřování 
rozdílů

Papež připomíná, že rozhodnutí 
Benedikta XVI.  motem proprio 
„Summorum Pontificum“ (2007) bylo 
podpořeno „přesvědčením, že takové 
opatření nezpochybní jedno ze zá-
sadních rozhodnutí II. vatikánského 
koncilu, a nepodkopá tak jeho auto-
ritu“. Před čtrnácti lety papež Ratzinger 
prohlásil, že obavy z rozdělení farních 
společenství jsou neopodstatněné, pro-
tože, jak napsal, „obě formy užívání 
římského ritu se mohou vzájemně 
obohacovat“. Průzkum, který nedávno 
mezi biskupy provedla Kongregace pro 
nauku víry, však přinesl odpovědi, 
které odhalují, jak píše František, 
„situaci, která mě trápí a znepokojuje, 
a utvrzuje mě v nutnosti zasáhnout“, 
když se „vážně přehlíží touha po 
jednotě“ a ústupky nabízené s vel-
korysostí se využívají „k zvětšování 
vzdáleností, zostřování rozdílů a vy-
tváření protikladů, které zraňují církev 
a brání jí v cestě, a vystavují ji tak riziku 
rozdělení“.

Odmítání koncilu je proti 
Duchu svatému

Papež v dopise konstatoval, že je 
zarmoucen zneužíváním liturgického 
slavení „na jedné i druhé straně“, ale 
také že je zarmoucen „instrumentálním 
používáním Missale Romanum z roku 
1962, které se stále více vyznačuje 
rostoucím odmítáním nejen liturgické 
reformy, ale i II. vatikánského koncilu 
s nepodloženým a neudržitelným tvr-
zením, že zradil tradici a 'pravou 
církev'“. Pochybovat o koncilu, vy-
světluje František, „znamená pochy-
bovat o samotných úmyslech Otců, 
kteří na ekumenickém koncilu slav-
nostně uplatnili svou kolegiální moc 
cum Petro et sub Petro, a nakonec 
pochybovat o samotném Duchu sva-
tém, který vede církev“.

František nakonec přidává poslední 
důvod svého rozhodnutí změnit ústup-
ky z minulosti: „Ze slov a postojů 
mnoha lidí je stále více patrné, že 
existuje úzký vztah mezi výběrem 
slavení podle liturgických knih před 
Druhým vatikánským koncilem a od-
mítáním církve a jejich institucí ve 
jménu toho, co považují za 'pravou 
církev'. Je to chování, které je v rozporu 
se společenstvím a živí snahu o roz-
dělení... proti kterému apoštol Pavel 
tvrdě reagoval. Právě proto, abych 
bránil jednotu Kristova těla, jsem 
nucen odvolat povolení, která udělili 
moji předchůdci.“

převzato z www.vaticannews.va/cs

Podzimní 

farní pouť

Na podzimní farní pouť do 

Velíkové, Lukova a Štípy, která se 

uskuteční o svátku sv. Václava, je 

stále několik volných míst 

v druhém autobuse. Podrobnosti 

najdete na internetových 

stránkách farnosti a v minulém 

čísle farního měsíčníku MOST.

Přihlášení a bližší informace na 

tel. 605 302 634
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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)

O Otčenáši – „Abba, Otče!“
Katecheze papeže Františka na ge-

nerální audienci v aule Pavla VI.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Pokračujeme v katechezích o Otče-
náši. Začněme dnes poznámkou, že 
v Novém zákoně se tato modlitba jako 
by chtěla dobrat podstaty a soustřeďu-
je se dokonce do jediného slova: Abba, 
Otče.

Slyšeli jsme, co napsal svatý Pavel 
v listě Římanům: »Nedostali jste přece 
ducha otroctví, že byste museli zase 
znova žít ve strachu. Dostali jste však  
ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, 
a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“« 
(8,15). A Galaťanům apoštol říká: »A 
protože jste synové, poslal nám Bůh do 
srdce Ducha svého Syna, Ducha, který 
volá: „Abba, Otče!“« (Gal 4,6). Dvakrát 
se objevuje stejná invokace, v níž je 
kondenzována veškerá novost evange-
lia. Křesťan, který poznal Ježíše a na-
slouchal Jeho kázání, nepovažuje už 
Boha za tyrana, kterého je třeba se 
obávat, nemá z Něho strach, nýbrž srd-
cem vnímá kvetoucí důvěru v Něho, 
může rozmlouvat se Stvořitelem a oslo-
vovat jej „Otče“. Tento výraz je pro 
křesťany natolik důležitý, že se ucho-
val netknutý ve své původní formě: 
„Abba“.

Zřídka se v Novém zákoně vyskytují 
aramejské výrazy nepřeložené do řeč-
tiny. Musíme si představit, že v těchto 
aramejských slovech zůstal jakoby „zá-
znam“ samotného Ježíšova hlasu. Res-
pektují Ježíšův dialekt. Hned v prvních 
slovech „Otče náš“ se nachází radikální 
novost křesťanské modlitby.

Nejde pouze o používání symbolu – 
v tomto případě postavy otce – ve spo-
jení s tajemstvím Boha. Jde takříkajíc 
o přečerpání celého Ježíšova světa do 
vlastního srdce. Pokud tak učiníme, 
můžeme se doopravdy modlit „Otče 
náš“. Říci „Abba“ je něco mnohem dů-

věrnějšího, jímavějšího než oslovit  
Boha pouze „Otče“. Proto kdosi navr-
hoval přeložit toto původní aramejské 
slovo „Abba“ výrazem „Táto“ nebo „Ta-
tínku“ a namísto „Otče náš“ říkat „Náš 
Táto, Tatínku“. Budeme říkat nadále 
„Otče náš“, ale v srdci jsme zváni říkat 
„Tati“ a vztahovat se k Bohu jako dítko 
ke svému tatínkovi, kterému říká „tati“. 
Tyto výrazy totiž evokují cit, vřelost 
a něco, co nás uvádí do kontextu 
dětských let; obraz dítěte objímaného 
otcem, který zakouší ve vztahu k němu 
nekonečnou něhu. A proto, drazí bratři 
a sestry, abychom se modlili dobře, je 
zapotřebí dobrat se dětského srdce. Ni-
koli soběstačného srdce, tak není mož-
né modlit se dobře, nýbrž jako dítě, 
které je v náruči svého otce, svého táty, 
svého tatínka.

Lépe nám však smysl tohoto slova 
přiblíží určitě evangelia. Co znamená 
toto slovo pro Ježíše? Otčenáš dostává 
smysl a náladu, pokud se naučíme jej 
modlit například z podobenství o mi-
losrdném otci v 15. kapitole u Lukáše 
(15,11-32). Představujme si tuto mod-
litbu pronášenou marnotratným sy-
nem poté, co zakusil objetí svého otce, 
který na něho dlouho čekal, nepři-
pomněl mu jeho neomalená slova a ny-
ní mu jednoduše jen dává najevo, jak 
moc mu chyběl. Pak objevíme, jak tato 
slova ožijí a nabudou na síle. A ptejme 
se: je možné, že Ty, Bože, znáš pouze 
lásku? Ty neznáš nenávist? Ne – 
odpověděl by Bůh – znám pouze lásku. 
Kde je v Tobě pomsta, požadavek 
spravedlnosti, rozhořčení nad uraže-
nou ctí? A Bůh by odpověděl: Já znám 
jenom lásku.

Ve způsobech jednání otce z onoho 
podobenství je něco, co velice připomí-
ná smýšlení matky. Jsou to především 
matky, které omlouvají děti, kryjí je, 
nenaruší empatii k nim a neustále je 
mají rády, i když by si to už vůbec 
nezasloužily.

Stačí si vybavit pouze tento výraz – 
Abba – aby se rozvinula křesťanská 
modlitba. A svatý Pavel ve svých listech 
jde stejnou cestou a jinak by to ani 
nešlo, protože je to cesta, které učil 
Ježíš. V tomto oslovení je síla, jež 
táhne celou zbývající modlitbu.

Bůh tě hledá, i když ty jej nehledáš. 
Bůh tě má rád, i když jsi na Něho 
zapomněl. Bůh v tobě rozeznává krásu, 
i když myslíš, žes zbytečně promarnil 
všechny svoje talenty. Bůh není jenom 
otec, je jako matka, která svoje dítě 
nikdy nepřestane milovat.

Modlit se znamená pro křesťana jed-
noduše říci „Abba“, říci „Tatínku“, říci 
„Tati“, ale s dětskou důvěrou.

Může se stát, že se i my ocitneme na 
stezkách Bohu vzdálených, jako se sta-
lo marnotratnému synovi, anebo upad-
neme do samoty, která nám dá pocítit 
opuštěnost ve světě; anebo pochybíme 
a budeme ochromeni pocitem viny. 
V takových těžkých chvílích můžeme 
ještě najít sílu se modlit, když začneme 
oslovením „Otče“, avšak proneseném 
s nádechem dětské něhy: „Abba“, „Ta-
tínku“. On před námi svoji tvář ne-
skryje.

Pamatujte si dobře: možná v sobě 
někdo z vás nosí něco nepěkného, co 
neví, jak vyřešit, zahořklost, protože 
jste učinil to či ono… On Svoji tvář 
neskryje. Neuzavře se do mlčení. Řekni 
Mu „Otče“. On ti odpoví: ty otce máš. - 
„Ano, ale já jsem delikvent…“ - Máš ale 
otce, který tě má rád! Řekni Mu „Otče“, 
začni se tak modlit. A ve ztišení se nám 
dostane odpovědi, že nás nikdy neztra-
til z očí. - „Ale, otče, já jsem se dopustil 
toho a toho…“ – „Nikdy jsem tě ne-
ztratil z dohledu, všechno jsem viděl. 
Ale zůstal jsem vždycky tam, blízko te-
be, věrný Svojí lásce k tobě.“ – Taková 
bude odpověď. Nikdy nezapomeňte 
říkat „Otče“.

Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů 
V souvislosti s opakující se snahou 

zavést do právního řádu České re-
publiky úpravu pojetí manželství se 
Česká biskupská konference rozhodla 
vydat následující prohlášení: 

Redefinici manželství, tj. rozšíření 
instituce manželství na stejnopohlavní 
páry, považujeme za krok nesprávným 
směrem. Domníváme se, že není nutné 

reagovat na každou výzvu dnešní doby 
jejím ukotvením v legislativě. Jsme 
přesvědčeni, že existují smysluplnější 
řešení, spočívající např. v odlišném 
označení svazku stejnopohlavních pá-
rů. Uzákonění manželství těchto párů 
by s sebou přineslo i nárok na adopci 
dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, 

že základem manželství je soužití muže 

a ženy. Je třeba mít na paměti, že 

manželství má hluboký smysl, který 

nespočívá pouze v obdarování se 

vzájemnou láskou, ale také v plození 

a výchově dětí, které zajišťují kon-

tinuitu lidského rodu.

Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2021
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nedověděla nic důležitějšího o modlitbě 
než od mojí maminky a od Adama. Bůh 
je náš otec. No, řekni, Hani, je něco víc? 
Teď jsem celá chytrá a mohla bych 
citovat třeba Tomáše Akvinského, který 
to upřesnil, že Bůh je otec v tom 
nejdokonalejším slova smyslu, ten 
nejlepší možný otec, že je mírou všeho 
otcovství… no ale to zjištění v mém 
dospívání, že Boha zajímám, můžu za 
ním s čímkoli a má mě tak neskonale 
rád… to bylo zásadní… A taky to byl 
Adam, který nás holky vedl k tomu, 
abychom se modlily za svého budou-
cího manžela… a kdyby nás Bůh chtěl 
mít jinde, tak abychom to poznaly… 
a tak to bylo u mě. Poznala jsem v ne-
klidu své duše, že mě Pán volá k vý-
lučnosti vztahu s Ním. No a tak to 
souběhem celé řady okolností pak 
vyústilo do toho svazku Marta Lucie 
a Ježíš… a už jsme spolu víc než 30 let. 
Stále je to krásné a těším se furt na to, 
co ještě je přede mnou. Sice nám tělo 
chátrá, řekl by sv. Pavel, ale duch se 
zmlazuje, mládneme do Boha! Je to 
dobrodružství, stálá výzva.

Jsem velmi ráda, že 
sestra Lucie (civilním 
jménem Marta Cincia-
lová), si při svém nároč-
ném pracovním progra-
mu našla čas na rozhovor 
pro náš farní časopis. 
Každá vzpomínka na 
sestru Lucii je pro mne 
spojena s širokým úsmě-
vem, dobrosrdečným 
smíchem a dobrou ná-
ladou. V paměti mám 
stále veselou dívku se 
zářícíma očima, se kterou 
jsem se potkávala na 
třineckém gymnáziu,  
v kostele nebo spole-
čenstvích mládeže. Dnes 
je proděkankou Cyrilo-
metodějské teologické 
fakulty v Olomouci, ale 
jsem si jista, že zářící oči 
a úsměv je stejný. 

Lucie, mohla bys za-
vzpomínat na dobu 
dospívání, na hledání 
životní cesty a na lidi, 
kteří ti na této cestě 
byli nápomocni? 

Díky, Hani, za to po-
zvání. Už mám pocit, že to 
dělám postokráté, ale pro 
vás v Třinci klidně znovu, 
ráda! Myslím, že nejprve bych měla 
zmínit asi řízení Boží prozřetelnosti – 
uvědomuji si, že hlavním obdobím, 
které mě utvářelo, byl půlrok v léčebně 
Košumberk. Bylo mi necelých 13 let… 
těžké období, na které vzpomínám na 
popud autorky knihy Sestry… tam se 
moje dětská víra přetvořila. Ano, s od-
stupem let si to uvědomuju, jak to 
bolestivé období mého dospívání v kor-
zetu, který měl narovnat rychlým 
růstem pokřivenou páteř, utvářelo moji 
víru… No a pak samozřejmě otec Adam 
Rucki, kněz mého mládí, se kterým 
jsem se pak po letech potkala v Olo-
mouci, kdy on měl na starost výchovu 
bohoslovců a já formaci mladých 
sester. Jeho odchod mě – stejně jako 
ostatní – moc zasáhl a často se na něj 
obracím s prosbou o přímluvu, je stále 
za co. Rozuměl nám, byl to člověk, 
který měl na mě (a vím, že na nás 
mnohé) zásadní vliv. Jsem vděčná za 
společenství mládeže, za mše svaté 
v Gutech, adorace v domácnostech 
přátel… Za co mu vděčím nejvíc je, že 
nás naučil modlitbě. Nikdy jsem se už 

Nedávno jsem nara-
zila na internetu na 
článek starý asi dva 
roky s názvem: „Jep-
tiška Lucie boří mýty 
o nudné církvi“. Něko-
ho by mohl tento nad-
pis pobouřit, já jsem si 
ale vzpomněla na slo-
va Marka Orko Váchy, 
že je mu líto, když vidí 
v kostele smutné, ble-
dé tváře bez kousku 
života a energie. Tohle 
ale opravdu není tvůj 
případ. Myslíš, že jsou 
věci, jako zdravý opti-
mismus, nadšení pro 
věc, elán a „jiskra 
v oku“ pro křesťana 
důležité? 

Jejda, máme přece ten 
největší důvod k radosti! 
Panečku, kdo víc by měl 
mít opravdovou radost ze 
života než děti Boží! A to 
jsme my! Vykoupení, za-
chránění, žijící vědomě ze 
své víry, toho velkého da-
ru, kterého se nám dosta-
lo! Ano, jsem bytostně 
přesvědčena, že jsme po-
voláni se radovat ze ži-
vota, chválit svého Boha 
vědomě a často, a děkovat 

mu a přivádět k němu ostatní! Objevili 
jsme poklad a byli bychom sobci, 
kdybychom o tom neřekli ostatním! 
A i když dávám rozhovory, protože i to 
je forma svědectví (a nevím proč bych 
to pozvání odmítala, když to můžu říct), 
přesto jsem františkánka a sv. František 
chtěl po bratřích, aby kázali hlavně tím, 
že prostě JSOU. Lidé to musí vidět, jak 
žiješ, co sytí tvoji víru a naději, kam 
směřuješ, proč děláš věci právě takto… 
je to na dlouho… ale buď je náš vztah 
k Bohu, k Ježíši, k Otci, k Duchu sva-
tému živý a je to nějak poznat navenek, 
anebo nudíme svět nepřesvědčivými 
řečmi. Nakonec nás ten vnější projev 
taky trochu usvědčuje z toho, jak to 
máme uvnitř. Pořád kritizuješ a jenom 
si stěžuješ? Nebo umíš nacházet stopy 
Boží dobroty, děkuješ, chválíš a při-
mlouváš se za svět, ve kterém žiješ? 

A víš co? Docela mě těší, že pandemie 
odbourala pozdravení pokoje podáním 
ruky. Kolikrát lidi jen lekle podali ruku 
sousedovi v lavici, aniž by se na něj 
podívali a teď? Rozhlédneme se do 
všech stran a usmějeme se na ty kolem 

Máme přece ten největší důvod k radosti!
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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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– no není to lepší? Měli bychom to 
dělat… 

Setkáváš se ve společnosti, která 
je z velké části ateistická, s před-
sudky o životě řeholních sester 
a proč sis vybrala františkánky? 

Je to překvapující, ale stále ještě ano, 
i když už ne tolik jako v devadesátých 
letech, když jsem oblékla hábit. Člověk 
by si myslel, že už po 30 letech svobody 
si lidi zvykli na to, že ve společnosti se 
pohybují ta zvláštní individua, jako jsou 
řeholnice nebo lidi na vozíčku. Ale 
předsudků je stále ještě dost, jen mě to 
už tolik nepřekvapuje. A taky pro to 
mám víc pochopení. Živí nás filmy, 
historie, předpochopení… ale to nevadí, 
pokud se zajímají o to, co jsme zač, je to 
fajn a já budu klidně dokola opakovat, 
co je důvodem mé naděje.

No a proč františkánky? Nehledala 
jsem je, nebyla to nějaká plánovaná 
volba. Můj první a stále nejdůležitější 
důvod byl Bůh sám. Že mě „náhody či 
okolnosti“ přivedly právě do Opavy 
k františkánkám, bylo řízení Boží pro-
zřetelnosti a Pán si posloužil tehdy 
v mých 18 letech klukem ze spolča, 
Juzkem Gorylem z Vendryně, který byl 
už tehdy minorita (dnes kněz) a sezná-
mil mě se sestrami. A jsem tomu ráda – 
pro Františka z Assisi nás nadchl už 
Adam a já po vzoru mého bratra 
Františka, jsem nasávala tu cestu, 
způsob, a taky mě fascinovala Matka 
Tereza… takže se to spojilo… a jsem, 
nebo spíš bych ráda byla milosrdnou 
sestrou sv. Františka.

Jak jsi prožívala to nelehké „ko-
ronavirové“ období? Jak ses vy-
rovnala s novými výzvami jako 
vysokoškolský pedagog? 

No já jsem si to nejprve docela uží-
vala. Odpadly porady, schůzky, školení, 
konference, cesty, výuka se přestěho-
vala do on-line prostoru. Nic, co 
bychom nezvládli, spousta ušetřeného 
času a ani o sociální kontakty jsem 
nouzi neměla – žiju v komunitě sester. 
Dočasné omezení vztahů mi nevadilo, 
umím být sama se sebou, s Bohem, 
mám ráda ticho. Udělala jsem spoustu 
věcí, na které v běžném životě není tolik 
času, víc jsem se hýbala, zorganizovala 
se. Taky jsem byla součástí týmu, který 
poskytoval psychoterapeutickou a du-
chovní pomoc po telefonu…to byla 
vzácná i když náročná zkušenost. 
Pomáhat lidem s psychickými a du-
chovními problémy cestou telefonátů. 

Jsem teď čtvrtým rokem v psychote-
rapeutickém výcviku (stále je co se 
učit), tak jsem to ocenila jako velmi 
konkrétní způsob pomoci. Jsem za tu 
zkušenost ráda. Taky jsme využili jako 
fakulta toho času, kdy se výuka děla 
hlavně v on-line prostoru a dokončili 
jsme vizi našeho pana děkana, na níž 
jsme už dva roky pracovali, vytvořit 
celý bakalářský akreditovaný program 
Teologie on line, který se pak setkal 
s nečekaným zájmem – první ročník na 
podzim zahájilo kolem 400 uchazečů, 
teď v červnu jsme jich z několika stovek 
vybrali 100 pro nový ročník. Je to 
fenomén, doba nám v tom nahrála. 
Krásná zkušenost!

Chtěla bych se ještě dotknout 
jednoho citlivého tématu. V po-
slední době bohužel vnímám roz-
dělení, které se vkrádá do kato-
lické církve. Jak to cítíš ty, jako 
teolog a čím bychom mohli při-
spět k sjednocení? 

Vždycky to bylo, je a bude. Hřích 
rozděluje. Od nepaměti. Diabolos je 
ten, kdo vnáší zmatek, rozdělení. 
Našim úkolem je pracovat na Ježíšově 
posledním přání: aby všichni byli jed-
no, jako je On v Otci… 

Já sama uvnitř sebe nejprve musím 
být sjednocená – se sebou, s Bohem, 
s lidmi kolem. A pak pracovat vědomě, 
cíleně na tom, abychom bořili bariéry – 
ať už nevědomosti, předsudků, špat-
ných zkušeností. Vycházet ze sebe, na-
slouchat druhým, umět a chtít je ocenit, 
jejich hodnotu, jejich poznání, které mů-
že být jiné než to moje. Všichni jsme 
vyšli z Boží ruky, všechny nás Bůh 
miluje a k sobě zve. Nejsou žádní praví 
a nepraví, žádná elita a žádní outsideři, 
všichni máme máslo na hlavě, když na 
to přijde. Méně kritizovat, vůbec ne-
hrozit, zpytovat své vlastní svědomí, 
milovat za každou cenu a bez podmínek 
i tím nejobyčejnějším možným způso-
bem. Neztrácet čas blbostma… tak 
nějak. Ano, rozdělení – na všech 
úrovních, je velká bolest, a nemůže 
nám to být lhostejné.

Co bys vzkázala třineckým far-
níkům a kdy se na nás přijedeš 
podívat?

No, já bych vám všem v Třinci ráda 
vzkázala (a díky, Hani, za ten nápad, že 
touto cestou můžu), abyste se nikdy 
nevzdávali! Abyste to nechtěli z jakého-
koli důvodu „zabalit“, abyste nacházeli 
stále (a věřím, že cest je dnes dost) 

způsoby jak svoji víru živit – a je to 
třeba, není to samozřejmá věc. Abyste 
v hloubi srdce uměli znovuobjevit to, co 
tam bezpochyby je – totiž radost 
z vykoupení. A vím dobře, že to není 
vždycky snadné, starostí a bolestí je 
hodně, vnímám to taky. Ale je třeba si 
to připomínat, že je to přece úžasná 
zpráva, že jsme vykoupené děti Boží 
a On, náš Otec, svět stvořil pro nás, své 
milované děti. Tak se z něj radujte, 
trénujte vědomě vděčnost, všemu na-
vzdory! To vám všem ze srdce přeju! 
Máme ten největší důvod k radosti. 
A nejsme optimisté, ale realisté s na-
dějí! Díky, Hani, za rozhovor a za tři-
necký MOST – zdravím staré kamarády 
z redakce (krásná práce, fandím vám!) 
a všechny z třinecké farnosti – nepře-
stávejte začínat a nezačínejte přestávat! 
Kdykoli se těším na viděnou – v Třinci 
nebo v Olomouci, nebo kdekoli jinde, 
třeba až na věčnosti.

Lucie, děkuji Ti za rozhovor, za 
krásná slova plná radosti a oprav-
dové důvěry v Boží milost. Za 
celou farnost Ti přeji pevné zdra-
ví, hojnost Božího požehnání a da-
rů Ducha svatého. 

Rozhovor připravila Hana Worková

Sestra Lucie Cincialová (křestním 
jménem Marta) se narodila a žila 
v Třinci do svých 20 let, kdy odešla do 
Olomouce žít a studovat. Nejprve 
anorganickou chemii, studia na Pří-
rodovědecké fakultě ale nedokončila 
z důvodu zintenzivnění řádové for-
mace, kterou započala již v době to-
tality. Pokračovala studiem oboru ra-
diologický laborant a tuto práci ko-
nala v letech 1990-97 ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci. Současně po-
kračovala ve studiu teologie, které 
započala již v utajení u dr. Zvěřiny 
a v němž pokračovala v letech 1997-
2000 na františkánské univerzitě An-
tonianum v Římě. Tam získala licen-
ciát ze spirituální teologie, doktorát 
pak obhájila v Olomouci ze systematic-
ké teologie. Od r. 2001 působí na 
Cyrilometodějské teologické fakultě 
jako odborná asistentka, od r. 2014 je 
proděkankou pro organizaci, rozvoj 
a vnější vztahy. Ve své kongregaci 
měla od r. 2000 na starosti formaci 
mladých sester a v r. 2017 ji na gene-
rální kapitule sestry zvolily do služby 
generální představené. Dále žije v ko-
munitě v Olomouci, čas dělí mezi 
sestry a fakultu. 
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Církevní správa v českých zemích (3. část) 
V tomto čísle MOSTu přinášíme 

poslední díl historického exkurzu do 
dějin katolické církevní správy v čes-
kých a moravských zemích. Na závěr si 
přiblížíme období od josefínských re-
forem až do současnosti. 

Josefínské reformy

Další výrazný zásah do církevní správy 
nastal až v době osvícenství v poslední 
čtvrtině 18. století. Církev totiž stále 
nedokázala držet krok s potřebami 
vzrůstající populace, hustota farní sítě se 
nevrátila ani na stav z předhusitského 
období a poměr duchovenstva vůči počtu 
obyvatel byl taktéž nižší. Náboženské 
reformy započaly za vlády Marie Terezie 
a naplno se rozběhly za panování jejího 
syna Josefa II.

První počin nastal na Moravě, kde bylo 
v roce 1777 nařízeno zakládat nové far-
nosti vyhovující nárokům obyvatel. Na-
vazující josefínské reformy se snažily far-
ní správu reorganizovat a racionalizovat. 
Josef II. chápal církev jako instituci, 
která má vypomáhat s organizací oby-
vatel nejenom po duchovní stránce, ale 
i po stránce místní správy. Církev se 
v jeho pojetí stala do značné míry úřed-
nicí ve službách státu, jehož orgánům 
byla vystavena ke kontrole, ovlivňování 
i poměrně přísnému vedení.

Roku 1782 vešla v platnost císařská 
instrukce, vedená v podobném duchu 
jako nařízení pro Moravu z roku 1777, na 
jejímž základě měly vznikat nové far-
nosti a tzv. lokálie. Pojem lokálie ozna-
čoval typ samostatné místní duchovní 
správy, která však nedosahovala právní 
úrovně fary. Lokálií býval menší kostel 
s farními právy a vlastním knězem, jenž 
byl podřízen většímu farnímu kostelu. 
Zakládání far a lokálií se řídilo pra-
vidlem, že se mají ustanovovat v každém 
sídle s alespoň 700 obyvateli, které je 
vzdáleno od existujícího farního kostela 
více jak hodinu cesty pěšky.

Celá reforma byla financována 
prostřednictvím náboženského fondu, 
v němž se hromadily prostředky získané 
ze zrušených církevních institucí, 
především klášterů. Faráři byli dále 
ustanovováni biskupem po složení 
zkoušek. Podléhali stále vikářům a nově 
i krajským úřadům. K výčtu jejich po-
vinností se přidaly některé státní funkce, 
jako publikování úředních nařízení a vy-
hlášek, vedení matrik, dohled na zdra-
votní stav obyvatel farnosti a ozna-
mování násilí na poddaných krajským 
úřadům. Faráři též poučovali lid o ze-
mědělských a hospodářských inovacích. 
Spolu s novou agendou byly zrušeny 
desátky a omezeny další poplatky od 

farníků za náboženské úkony. Jako 
náhrada byl farářům vyhrazen plat ze 
státní pokladny, respektive z nábo-
ženského fondu. Pokračoval tak trend 
přeměny kněží na státní úředníky. Nic-
méně zavedení zmíněných skutečností 
do praxe bylo obtížné a naráželo na 
problémy s rozšiřováním farní sítě a ne-
dostatek kněží.

Současně s přeměnou na úrovni farní 
správy došlo také k dalším osvícenským 
reformám. Roku 1780 byly v Kladsku 
(které sice spadalo církevně pod praž-
skou arcidiecézi, ale politicky už náleželo 
od roku 1742 Prusku) upraveny hranice 
farností tak, aby se kryly se zemskou 
hranicí. Správa farností na Žitavsku byla 
roku 1783 delegována na děkana 
budyšínské kapituly. Pražská arcidiecéze 
se v roce 1784 zmenšila ve prospěch 
diecézí litoměřické a hradecké. První se 
zvětšila o Boleslavský a Žatecký kraj, 
druhá o Čáslavský a Chrudimský kraj, 
přičemž došlo k některým narovnáním 
hranic s pražskou arcidiecézí. O rok 
později došlo i k zřízení dalšího bis-
kupství v Českých Budějovicích. Nově 
vzniklá diecéze do sebe pojala Budě-
jovický, Táborský, Písecký a Klatovský 
kraj s jemnými nesoulady mezi kraj-
skými a diecézními hranicemi. V roce 
1808, po rozpadu Svaté říše římské, pak 
bylo k pražské arcidiecézi připojeno 
Chebsko, které do té doby spadalo pod 
řezenskou diecézi.

Změněny byly rovněž církevní hranice 
na Moravě. V roce 1777 bylo zřízeno 
brněnské biskupství při kapitule sv. 
Petra. Teritorium nové diecéze zahrnulo 
Jihlavský, Znojemský a polovinu Brněn-
ského kraje a bylo podřízeno současně 
povýšenému olomouckému arcibiskup-
ství. Tím vznikla i samostatná moravská 
církevní provincie s vlastním metropo-
litou v osobě olomouckého arcibiskupa. 
Zamýšlená opavská diecéze nakonec 
ustanovena nebyla. Celé Opavsko, včetně 
části odstoupené Prusku, patřilo i nadále 
pod olomouckou diecézi. Roku 1780 tu 
došlo pouze k obdobné úpravě hranic 
jako na Žitavsku. Pro celou oblast byl 
stanoven zvláštní biskupův komisař 
v Ketři. (K finální úpravě hranic diecézí 
tak, aby byly ve shodě se státními 
hranicemi došlo až roku 1928.) Po 
rozdělení diecéze byla v roce 1778 arci-
jáhenství v moravské církevní provincii 
zrušena a nahrazena arcikněžství. Poz-
ději proběhly úpravy hranic mezi olo-
mouckou arcidiecézí a brněnskou diecézí 
na Vyškovsku a Letovicku. Nadto zde 
byla zakládána nová arcikněžství a nové 
děkanáty, podobně jako v Čechách nové 
vikariáty.

Pro část Slezska z vratislavské diecéze, 

které zůstalo v habsburské monarchii 
i po roce 1742, byl vytvořen úřad gene-
rálního vikáře jako zástupce vratislav-
ského biskupa, kterému podléhaly dva 
komisariáty zřízené v roce 1744. Těšín-
ský komisariát měl nejprve pět, později 
osm arcikněžství (děkanátů). Území 
niského komisariátu původně náleželo 
pod vratislavské arcijáhenství. V druhé 
polovině 18. století zde byla postupně 
zřízena čtyři arcikněžství (děkanáty).

Velmi významnou součástí josefín-
ských reforem bylo rovněž povolení tří 
dalších křesťanských konfesí – luterán-
ské (augšpurské), kalvinistické (hel-
vetské) a ortodoxní (pravoslavné) – 
tolerančním patentem z roku 1781. 
Patent však nevzal v úvahu českou 
náboženskou tradici jednoty bratrské 
a české konfese. Po jeho vyhlášení došlo 
k opětovnému vytváření nekatolické far-
ní sítě. Nově uznaná vyznání však nebyla 
zrovnoprávněna s katolickým. Nábožen-
ské obce mohly zřizovat školy a mod-
litebny, které ale nesměly mít vzhled 
a ráz kostela. Tzv. toleranční sbory vzni-
kaly zejména ve východních Čechách, 
v Polabí, na Vysočině a na Valašsku. 
Toleranční patent uvolnil rovněž omeze-
ní občanských a církevních práv židov-
ského obyvatelstva.

Církevní správa v 19. - 21. století

Stav církví v českých zemích zůstal bez 
výraznějších změn až do poloviny 19. 
století. S koncem feudálního uspořádání 
společnosti skončily rovněž různé dílčí 
správy včetně církevní. Počínaje rokem 
1848 začala být vydávána ustanovení, 
která regulovala vztah mezi církvemi 
a státem. Církvím a státem uznaným 
náboženským společnostem bylo při-
znáno právo samostatně si spravovat 
vlastní záležitosti. Katolická církev se 
dočkala zrušení zákazu zveřejnění buly 
bez panovníkova souhlasu a biskupové 
získali plnou moc nad rozhodováním 
o vnitřních záležitostech církve, napří-
klad ve školství a v soudnictví nad 
duchovenstvem. Avšak s pádem absolu-
tismu byly jednotlivé výsady postupně 
rušeny. V roce 1861 byl vydán pro-
testantský patent, který plně zrovno-
právnil nekatolické církve. O sedm let 
později byl církvi odebrán dozor nad 
školstvím. Vznikly tak státní školy. 
Rovněž byl upraven manželský zákon, 
jenž zavedl státní (místo kanonického) 
manželské právo a upravil přestupy mezi 
konfesemi. Další sada zákonů z roku 
1874 pak pokračovala v nastoleném tren-
du úprav vnějších právních poměrů 
katolické církve a zásad uznávání nábo-
ženských společností. Jednalo se třeba 
o jmenování biskupů císařem, záležitosti 
školství či správu církevních statků. 
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Léto 
se svatým Albertem

Kdy? 10.8.2021 od 9:00 - 12:00

Kde? Kostel sv. Alberta v Třinci

Co Tě čeká?     

1. V salce na faře si vybarvíš vlastní 
vitráž na skleničku slupovacími 
barvičkami Window colours.

2. Podíváš se na oltář z kůru za zvuků 
varhan, dozvíš se zajímavé infor-
mace ze života sv. Barbory, sv. Hed-
viky, sv. Josefa a sv. Jana Sarkan-
dera, kteří Ti zároveň předají 
důležitá poselství. Otevře se ti 
zavřený druhý vchod v levé boční 
kapli, který skrývá ………?

Tak přijď k nám do kostela podívat se 
na oltář, obrazy i sochy trochu 

jinak než obvykle.

Těšíme se na Tebe 

Sanctus Albertus

Na akci je nutné se zaregistrovat předem 
na www.prazdniny.trinecko.cz.
Rovněž doporučujeme dorazit o pár 
minut dříve kvůli testování dětí.

Církev se tak dostala do závislého 
postavení na státní správě, avšak na 
oplátku byla pod státní ochranou.

Vznik Československa v roce 1918, 
a s tím spojený odpor k habsburské 
monarchii, jež měla silnou katolickou 
tradici, vedl ke zrodu nových církví. 
Českobratrská církev evangelická vznikla 
spojením českých obcí helvetského a aug-
špurského vyznání. O dva roky později 
se ustanovila i Československá církev 
(nyní známá jako Československá církev 
husitská). Konstituovaly se rovněž i další 
protestantské církve. Pokračovala také 
dál působnost církve pravoslavné a řec-
kokatolické.

V Československu zůstala zachována 
podřízenost římskokatolické církve státu 
bez zásadních organizačních změn. Až 
v roce 1928 došlo k dohodě s Vatikánem, 
která upravila jmenování biskupů Sva-
tou stolicí. Představitelé vlády však moh-
li biskupského kandidáta z vážných 
politických důvodů odmítnout. Dále bylo 
stanoveno, že řeholní domy na území 
republiky nebudou podléhat zahranič-
ním představeným a že diecézní hranice 
budou upraveny do souladu s hranicemi 
státními, což se týkalo především Slo-
venska. V českých zemích došlo k úpra-
vám hranic teprve v roce 1937, kdy byla 
k budějovické diecézi připojena oblast 
českého Vitorazska a k brněnské diecézi 
bylo přičleněno Valticko. Na území ně-
meckého Slezska nadále zůstala část olo-
moucké arcidiecéze v podobě arcikněž-
ství Ketř. Území Hlučínska připojené 
k Československu v roce 1920 převzal do 
přímé správy olomoucký ordinariát. Na-
proti tomu část vratislavské diecéze (od 
roku 1926 katovické diecéze), přesahující 
do českého Slezska tvořila generální 
vikariátní úřad se sídlem v Českém 
Těšíně, který spravoval obě vratislavská 
území – Těšínsko a Javornicko. Kladsko 
spravoval od roku 1920 zvláštní, z Prahy 
jmenovaný generální vikář.

V důsledku záboru pohraničí Česko-
slovenska a následného vzniku pro-
tektorátu před vypuknutím druhé svě-
tové války bylo nutné na území Sudet 
opět řešit odlišný průběh církevních 
a státních hranic. V zabraném území 
Čech, Moravy a Slezska byly zřízeny 
generální vikariáty se sídly v Ostrově nad 
Ohří (pražská arcidiecéze), Trutnově 
(hradecká diecéze), v Mikulově (brněn-
ská diecéze) a v Branicích (olomoucká 
arcidiecéze). Většina litoměřické diecéze 
se dostala pod německou správu, proto 
jmenoval biskup naopak svého vikáře 
pro českou část v Libochovicích, později 
v Kováni a Krnsku. Pohraniční části 
budějovické diecéze byly za druhé svě-
tové války administrativně podřízeny 
ordinariátům v St. Pölten, Linci, Pasově 
a Řezně.

Po druhé světové válce se obnovila 
předválečná církevní správa, která však 
byla zasažena nedostatkem duchovních 
v důsledku odsunu německého oby-
vatelstva. Nejvíce tím byla postižena 
litoměřická diecéze, kde situaci alespoň 
částečně zmírnili řeholníci.

Slibná obnova církví byla přerušena po 
únoru 1948, kdy se moci v Českoslo-
vensku chopili komunisté. V roce 1949 
byl uzákoněn státní dozor nad církvemi, 
který obnášel například nutnost státního 
souhlasu k výkonu duchovenské služby, 
či stanovil platy kleriků hrazených 
státem, což mělo kompenzovat znárod-
nění veškerého církevního majetku. 
Následovaly různé represe proti ducho-
venstvu a věřícím. Ty měly (mimo jiné) 
za následek, že římskokatolické diecéze 
v českých zemích byly vesměs neobsa-
zené biskupy a o jejich provizorní řízení 
se starali kapitulní vikáři. Rovněž byly 
přerušeny diplomatické styky s Vatiká-
nem, byly zinscenovány procesy s před-
staviteli řádů, nebo byla omezena 
výchova kněžského dorostu. K částeč-
nému uvolnění došlo během pražského 
jara v roce 1968, kdy došlo k obsazení 
některých biskupských stolců, avšak s ná-
stupem normalizace pokračovala stejná 
situace, jaká byla před ním.

V sedmdesátých letech byly upraveny 
poslední zbývající nesoulady mezi stát-
ními a církevními hranicemi. V roce 
1972 přešlo Kladsko definitivně ze sprá-
vy pražské arcidiecéze pod správu vra-
tislavské arcidiecéze. Ve stejném roce 
bylo území olomoucké arcidiecéze kolem 
Ketři připojeno k diecézi opolské. O pět 
let později (1977) bylo pod správu olo-
moucké arcidiecéze podřízeno území 
českotěšínské apoštolské administratu-
ry, tj. teritorium Těšínska a Javornicka.

Narovnání vztahů mezi církvemi a stá-
tem přišlo po sametové revoluci. Z kraje 
roku 1990 byl zrušen státní dozor nad 
církvemi a církvím byla vrácena právní 
forma. Došlo k obnovení činnosti všech 
církví registrovaných na ministerstvu 
kultury a působnosti řeholníků; církvím 
byla vrácena část majetku (hlavně 
kláštery a řeholní domy) a univerzity 
obnovily teologické fakulty. Českoslo-
vensko navázalo opět diplomatické vzta-
hy s Vatikánem, uprázdněná biskupství 
byla postupně obsazena a vznikla Čes-
koslovenská biskupská konference (po 
vzniku samostatné České republiky na ni 
navázala Česká biskupská konference). 
V roce 1993 papež Jan Pavel II. vyhlásil 
novou plzeňskou diecézi, které připadla 
západní polovina pražské arcidiecéze, 
Klatovsko a Domažlicko z českobu-
dějovické diecéze a několik farností 
z litoměřické diecéze. Proběhly i další 
drobné změny hranic českých diecézí. 
Dovršením úprav české a moravské 

církevní provincie se stalo zřízení 
ostravsko-opavské diecéze v roce 1996 se 
sídlem v Ostravě. Pod tuto zatím 
poslední římskokatolickou diecézi spadla 
severovýchodní část olomoucké arcidie-
céze včetně území bývalé českotěšínské 
apoštolské administratury. Následující 
rok byl zřízen i apoštolský exarchát, 
jakožto správní jednotka řeckokatolické 
církve se sídlem v Praze.

Přibližně od roku 2004 dochází ke 
slučování římskokatolických farností. 
Důvodem reorganizace je především 
zjednodušení administrativy, úbytek vě-
řících a snaha o vytvoření lepších pod-
mínek pro péči o duchovní směřování 
farníků. Připojovány jsou zejména dlou-
hodobě neobsazené farnosti k farnostem 
funkčním, z nichž byly spravovány. 
Proces úplného odloučení církví od státu 
zatím stále probíhá a spěje ke konci. 
V roce 2012 byl po předcházejících 
nezdařilých návrzích schválen zákon 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi (428/2012 
Sb.). Církvím byla navrácena větší část 
majetku formou restituce nemovitostí. 
Zbytek je splácen po dobu 30 let, čímž 
dojde k postupnému zastavení financo-
vání církví ze státního rozpočtu.

Zdroj: www.cirkevnimapy.cz
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ

1. 

Významné Moravské poutní
místo nalezneme asi 8 km
severovýchodně od Olomouce. 

Připravila Petra Mrozková
TAJENKA:
Svěř Hospodinu své počínání a tvé _____  budou zajištěny. (Přísloví 16:3)________

2. 

Nejznámější poutní místo
blízko Uherského Hradiště
je spojeno s příchodem
Cyrila a Metoděje.

3. 

Poutní místo ve Zlatých horách
nalezneme východně
od města Jeseník.

4. 

Poutní místo je dominantou
města Krnov. Počátky chrámu
panny Marie Sedmibolestné
byly založeny krnovským 
děkanem p. Corneliusem
v 17. století.

5. 

Poutní místo nalezneme na vrcholu kopce.
Novodobá historie se váže k události
z počátku 13. století, kdy na Moravu vtrhli Tataři.
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Květinová krása 
Určitě se shodneme na tom, že krásná 

květinová výzdoba přispívá k celkovému 
dobrému dojmu z prostoru nejen v kos-
tele, ale vlastně všude. Květiny zkrášlují 
prostředí. Nejinak je tomu i v našem far-
ním kostele. Je to velká zásluha našich 
dvou sester. V první řadě paní Emílie 
Kuffové, která se mnoho let stará o kvě-
tiny v našem kostele a asi není v naší 
farnosti nikdo, kdo by tuto velmi milou 
a pracovitou paní neznal. Za tuto práci, 
angažovanost a obětavost jí tímto moc dě-
kujeme, přejeme dobré zdraví do bu-
doucna a prosíme o pokračování ve 
službě naší farnosti. Paní Emílie Kuffová 
není v tomto směru sama. Od roku 2008 
je její spolupracovnicí paní Danuše 
Smeliková. Právě paní Dance Smelikové 
bych rád věnoval dnešní článek a sezná-
mil Vás o trochu více s touto druhou 
milou paní z květinového světa naší far-
nosti. 

Paní Danka Smeliková bydlí v části 
Kojkovice a je naší farnicí. Narodila se 
v roce 1963 a prakticky celý svůj profesní 
život pracuje s květinami. Vyučila se 
v oboru zahradnice a od svých 17 let, od 
roku 1980, pracovala v tehdejším Jed-
notném zemědělském družstvu Obránců 
Mírů v Třinci. Pracovala v zahradnictví 
v Horní Líštné, dnes je to Zahradnictví 
Jadamus. Po revoluci profesně pokračo-
vala ve firmě PANERGO, v prodejně kvě-
tin v Jablunkově. Po mateřské dovolené 
se vrátila do Jablunkova v roce 1998, ale 
to již pracovala v soukromé firmě paní 
Dany Kadlubcové, která tam tehdy pro-

vozovala Květinářství Kamélie. Rok 2001 
byl rokem profesního návratu do Třince, 
paní Smeliková začala pracovat v květi-
nářství paní Vítkové v Třinci-Starém 
Městě. V provozovně této firmy paní 
Smeliková pracovala až do roku 2013. Za-
čátkem roku 2014 se paní Danka rozhod-
la začít podnikat. Jako živnostnice si 
otevřela vlastní prodejnu květin, a to na 
ulici Poštovní 171, kde působí dodnes. 
Její provozovna se jmenuje Květinka 
u Danky.  A jak se paní Danka dostala 
k práci s květinami v našem kostele? 
V roce 2008 ji oslovil s prosbou o spolu-
práci a pomoc paní Kuffové tehdejší náš 
kaplan P. Roman Macura, u příležitosti 
jedné ze slavností. Z jednorázové výpo-
moci se stalo stálé angažmá. Zde bych 
rád zdůraznil, že obě paní dělají tuto 
službu zcela zdarma ve svém volném 
čase a paní Smeliková prodává naší far-
nosti květiny za nákupní cenu. Uvádím 
to proto, aby si snad někdo nemyslel, že 
naše farnost je pro její firmu trvalým 
lukrativním zákazníkem.  Ale vraťme se 
k práci samotné. Hlavní tíži práce nese 
paní Kuffová, která během týdne pečuje 
o květiny v kostele. Paní Smeliková se 
podílí zejména na pravidelné týdenní 
změně výzdoby kostela. Tato práce 
probíhá většinou v pátek po večerní mši 
svaté, někdy v sobotu po poledni, poté co 
zavře svůj obchod. Paní Danka vybírá 
a objednává květiny, které doveze do 
kostela a tam spolu s paní Kuffovou 
dělají výzdobu. Většinou se dělá sedm 
ikeban a to: na hlavní oltář, na obětní 

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

stůl, na tzv. květinový špalíček před 
obětním stolem, na boční oltář Panny 
Marie, na boční oltář u svatého Kříže, 
u Panny Marie Fatimské a u obrazu 
Božího Milosrdenství. Samozřejmě to je 
jen základní schéma. Během slavností 
a různých příležitostí může být výzdoba 
větší, v adventu a v postním období je 
tomu zase naopak. V průměru se za 
týden spotřebuje kolem 80 ks růží nebo 
50 karafiátů, variant je mnoho. Pro před-
stavu: týdenní náklady na květinovou 
výzdobu kostela se pohybují v rozmezí 
2 000 Kč – 2 500 Kč, během slavností se 
náklady samozřejmě zvyšují. Během léta 
si vypomáhají květinami, které se vy-
pěstují na farní zahradě. Část nákladů na 
květiny je financována z darů skupinky 
farníků, kteří přímo přispívají paní 
Kuffové a Smelikové. Všem dárcům za ně 
děkujeme. Je to skupinka dobrých lidí, 
kteří si tuto oblast vzali „za své“ a to je 
moc hezké. Zbývající část platí P. Fran-
tišek z farních zdrojů. Nejčastěji v našem 
kostele můžeme vidět růže, karafiáty, 
alstromérie, slunečnice, chryzantémy, 
gladioly, anturie, eustomy a jiné krásné 
květiny. Jak mi řekla paní Danka, chtěla 
by poděkovat za občasnou pomoc i paní 
Marii Samcové a Marcele Bazgierové. My 
všichni děkujeme paní Kuffové a Smeli-
kové za květinovou výzdobu v našem 
farním kostele, která zkrášluje pro kaž-
dého katolíka místo nejdůstojnější, mís-
to, kde přebývá v Eucharistii Pán Ježíš.   

Připravil Marian Kozok     

Výzva českých a moravských biskupů věřícím 
k nadcházejícím parlamentním volbám 

Českou republiku čekají ve dnech 8. 
a 9. října 2021 volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
Při této příležitosti se na věřící obracejí 
biskupové Čech, Moravy a Slezska se 
svým prohlášením a vyzývají nejen 
k účasti na těchto volbách, ale také 
k modlitbě a postu za naši zemi. 

Milí bratři a sestry, 

na podzim nás čekají parlamentní vol-
by. Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé 
volby jsou jedinečné a důležité, možná 
něčím významné a přelomové, protože 
zajišťují naší zemi další směřování. 

Kardinál František Tomášek – blahé 
paměti – prohlásil v listopadu 1989: 
„V této důležité hodině zápasu za pravdu 
a spravedlnost v naší zemi jsem já i ka-
tolická církev na straně národa.“ Opaku-
jeme tato jeho slova jako závazek, který 
trvá. Katolická církev v této zemi chce 
i v tomto okamžiku stát na straně národa. 

Co to ale znamená dnes, více než třicet let 
po Sametové revoluci? Znamená to, že 
jestliže jsme křesťané – katolíci, máme 
být také dobrými občany a sousedy. Pro 
společné dobro naší země chceme udělat 
všechno to, co můžeme. V první řadě je 
třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit 
jen podle osobních preferencí, ale měl by 
mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím 
i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba 
dobře rozmýšlet nad prezentovanými 
volebními programy a prohlášeními, 
abychom nepodporovali ty, jejichž úmys-
ly jsou v rozporu s katolickým učením, 
například v oblasti morálky, sprave-
dlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. 
Dále je důležité autenticky žít křesťanský 
život a poctivě pracovat. V neposlední řa-
dě pak je naší čestnou povinností modlit-
ba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme 
k tomu, abychom přispěli k obnově naší 

země osvědčenými prostředky: modlit-
bou a postem. Čtyřicet dní před volbami 
se vytrvale modleme za jejich dobrý 
výsledek. Může se tak například dít 
společnou modlitbou desátku růžence 
„Který Ducha Svatého seslal“ ve far-
nostech či v rodinách, přímluvami za dar 
moudrosti pro voliče i kandidáty během 
bohoslužeb, stejně jako při společné 
modlitbě doma. První pátek v měsíci 
říjnu by bylo velmi vhodné se společně 
postit na tento úmysl. Kromě těchto 
podnětů je samozřejmě možné ve 
prospěch budoucnosti naší země udělat 
mnoho dalšího, kreativitě se meze ne-
kladou.

K dobré a zodpovědné volbě podpořené 
duchovním úsilím Vám ze srdce žehná-
me!

 Biskupové Čech, Moravy a Slezska

 Velehrad, 7. července 2021
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Příspěvky můžete zasílat

do 24.8.2021.

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.

19. neděle v mezidobí (8.8.)
1. čtení: 1 Král 19,4-8; 2. čtení: Ef 
4,30-5,2; Evangelium: Jan 6,41-54
Žalm odp.: Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.
ref.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz 
Pan jest dobry.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
(15.8.)
1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 
2. čtení: 1 Kor 15,20-27a; Evan-
gelium: Lk 1,39-56
Žalm odp.: Po své pravici máš 
královnu ozdobenou ofirským zlatem.
ref.: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

21. neděle v mezidobí (22.8.)
1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; 
2. čtení: Ef 5,21-32; Evangelium: Jan 
6,60-69
Žalm odp.: Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.
ref.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz 
Pan jest dobry.

22. neděle v mezidobí (29.8.)
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: Jak 
1,17-18.21b-22.27; Evangelium: Mk 
7,1-8.14-15.21-23
Žalm odp.: Hospodine, kdo smí 
prodlévat v tvém stánku?
ref.: Prawy zamieszka w domu 
Twoim Panie.

23. neděle v mezidobí (5.9.)
1. čtení: Iz 35,4-7a; 2. čtení: Jak 2,1-
5; Evangelium: Mk 7,31-37
Žalm odp.: Duše má, chval Hos-
podina.
ref.: Chwal duszo moja Pana, 
Stwórcę swego.

a

a

a

a

a

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

§Pátek 6.8.2021 – svátek Pro-
měnění Páně; první pátek v měsíci.

§Neděle 8.8.2021 – 19. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Pondělí 9.8.2021 – svátek sv. 
Terezie Benedikty od Kříže, panny 
a mučednice, patronky Evropy.

§Úterý 10.8.2021 – svátek sv. 
Vavřince, jáhna a mučedníka.

§Neděle 15.8.2021 – Slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 22.8.2021 – 21. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 29.8.2021 – 22. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 3.9.2021 – první pátek 
v měsíci.

§Neděle 5.9.2021 – 23. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Každou neděli od 16.30 je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní a svá-
tostné požehnání.

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a modlitba Litanie k nej-
světějšímu 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 pandemie. 

§Poslední neděle v měsíci – Ma-
riánské večeřadlo.

Nedělní liturgie
v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
srpen 2021

 

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 

Církev 

Modleme se za církev, aby přijíma-
la z Ducha svatého milost a sílu ob-
novovat se ve světle evangelia.

Národní úmysl 

Děkujeme za prázdniny a dovolené 
a prosíme za všechny, kdo potřebují 
oddech; ať přijmou k odpočinku 
i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtí-
ženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

§Každou středu a každý 19. den 

v měsíci po mši svaté se modlíme 

Litanii ke sv. Josefovi.

§Každý 28. den v měsíci se modlí-

me spolu s ostatními farnostmi 

v naší zemi za český národ.


