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Postní zamyšlení
Známý citát Antoine de Sanit-Exu-

péryho zní: „Poušť je krásná tím, že 
ukrývá studnu.“  Poušť je vnímána jako 
místo velmi nehostinné, kde se střídá 
noční chlad a nesnesitelné horko ve dne.  
Přesto autor Malého prince dokáže 
nalézt na tomto nevlídném místě něco 
krásného a poušť získává nový rozměr. 
Člověk procházející pouští mnohdy 
strádá, chybí mu stín, voda, odpočinek 
a jeho nitro naplňuje touha. Touha po 
prameni čisté vody, po místě, kde by si 
mohl odpočinout. 

Tohle je krásný obraz postní doby. 
Měli bychom se vydat na poušť, oprostit 
se od zbytečných věcí, učit se naslouchat 
a žít přítomností. Potom si lépe uvě-
domíme, po čem vlastně žízníme a snáze 
najdeme pramen čisté vody, kterým je 
pro křesťana Ježíš. Postní doba nás ale 
nevede, abychom na té poušti zůstali, 
nemáme se adaptovat na velkou zimu 
nebo horko, ale máme „krásnět“ touhou.  
Abychom tím, že některé věci nemáme, 
začali sázet na jedinou touhu, na touhu 
po Bohu, který nás stvořil. 

Můžeme mluvit o dvou typech pouští. 
Jedna je ta postní, která právě začíná. 
Snažíme si odepřít některé věci tak, 
abychom zakusili určitý nedostatek a tak 
jsme se přibližovali k prameni.  Druhým 
typem pouští mohou být ty, které jsme 

si vůbec nevybrali. Jsou to naše handi-
capy, chvíle chladu ve vztazích nebo 
naopak horka, když se něčeho bojíme, 
mohou to být pouště naší společnosti.  
I do těchto pouští ale Ježíš sestupuje. Je 
to poušť, která není uměle vytvořena, 
a stokrát můžeme chtít, aby nebyla, ale 
ona tady prostě je. Je hrozná, nehos-
tinná, raději bychom někam utekli, ale 
přesto i tyto pouště mohou přispívat 
k našemu růstu a zkrásnění. Když si 
uvědomíme jediné: „Neboj se člověče, 
na všech tvých pouštích je přítomný 
Bůh.“ Nevěříme přece v Boha, který na 
nás čeká po Velikonocích ve své slávě, až 
to všechno skončí, až se očistíme. Ne, 
On sestupuje k nám do pouště našich 
životů a provází nás tím zvláštním 
obdobím postní doby. Tak „krásněme“ 
touhou po Studni života, i když poušť se 
může zdát obrovská. 

A ještě jedna myšlenka k postní době. 
Představme si Ježíše jako zahradníka, 
který vchází do zahrady, kterou sám 
vysázel a dal si na ni opravdu záležet. 
Tou zahradou je každý z nás, naše 
společnost nebo církev. Ježíš tam vchází 
jako ten, který má svou zahradu 
opravdu rád a chce, aby plodila. 
S velikou láskou prořezává stromy, dává 
pryč pláňata, do kterých stromy dávají 
zbytečnou energii a potom nenesou 

1. února oslavil své narozeniny náš pan farář Mons. František Vrubel. Otče 

Františku, děkujeme za tu spoustu let, kdy nás vedete ke Kristu. Dobře víme, 

že každého z nás nosíte v srdci a modlíte se za nás. I my Vás chceme 

ubezpečit, že na Vás myslíme. Jako malý dárek přijměte řetízek modliteb, ve 

kterých za Vás budeme prosit po celý měsíc únor. Přejeme Vám hodně 

zdraví, pokoje, radosti, hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání. 

Třinečtí farníci

Blahopřání

Milí rodiče, děti a farníci. Chtěla bych 
Vás opět po třech letech pozvat na 
„dětskou“ pouť do Częstochowe, která se 
bude konat v neděli 19.6.2022. Jako 
v předešlých letech se můžete těšit na 
bohatý program. Aby dětem cesta 
v autobuse lépe utekla, máme pro ně 
připraveny různé hry, kvízy a hádanky. 
Konkrétní program pobytu v Często-
chowe bude ještě upřesněn. Odjíždíme 
v neděli ráno v 6.30 hod. (místo bude 
upřesněno), zpět bychom měli být mezi 
18.00-19.00 hod. Cena za dospělého 
účastníka bude 400 Kč, za dítě 300 Kč. 
V současné době je nutné mít s sebou 
pro cestu do Polska negativní antigenní 
test (pokud by byla změna, během 
června upřesním). Srdečně zvu všechny, 
které tato nabídka účasti na pouti 
oslovila, aby se přihlásili. Pokud je pro 
někoho cena příliš vysoká, můžeme se 
domluvit na nižší částce podle vašich 
možností. V souvislosti s tím budu velmi 
ráda, pokud se najdou mezi farníky 
dárci, kteří by mohli přispět jakoukoli 
částkou pro úhradu dopravy a nákup 
malých odměn pro dětské soutěže. 
Pojeďte si užít den v krásném, po-
žehnaném poutním místě. 

Bližší informace a přihlášky na mém 
tel. čísle: 605325749.

Silva Kreželoková

Pouť do 
Częstochowe

Milí farníci a čtenáři MOSTu,

dva roky jsme se potýkali s epidemií 
Covid-19 a dva roky jsme tak nemohli 
mít naši tradiční akci Misijní koláč. 
Letošní rok bude rokem, kdy v této naší 
tradici chceme pokračovat. Letošní roz-
dávání koláčů, které je spojeno s dobro-
volnou sbírkou, proběh-
ne v neděli 3. dubna. 
Budou se opět rozdávat 
po všech mších svatých 
koláče a jiné dobroty za 
dobrovolný finanční pří-
spěvek. Za takto získané 
peníze bu deme moci 
opět zaplatit školné a ji-
né důležité potřeby na-
šim adoptovaným dětem 
Hariett, Anastasii a Kyri-
lovi v rámci projektu 
Adopce na dálku a také 
podpoříme náš třinecký 
projekt Adopce pro bu-
doucnost. Předem děku-
jeme všem, kdo nám 

Misijní koláč 2022

plody. Co si takhle představit postní 
dobu? Tím, že se postíme, že si 
dokážeme odříci určité věci, dáváme 
prostor Bohu, aby o nás pečoval. 
Abychom si uvědomili, že i bolest, 
zkoušky, to „prořezání“ nás může mno-
hému naučit a můžeme přinášet 
mnohem větší užitek. Tím hlavním 
aktérem postní doby nejsme my a naše 
snažení, ale Bůh. Tak se mu odevzdejme 
do péče. Možná jsou v nás místa, kde už 
to dávno není zahrada, ale je to vyprahlá 
poušť, kde už nejsou květiny, stromy ani 
jiný život. Bůh chce ale přijít i sem, chce 
i nejvíc zraněná místa naší  osobnosti 
proměnit. Zkusme se v této postní době 
dávat Bohu do péče a vnímat Ho jako 
Pramen, který je uprostřed nás. Mysle-
me na to, aby rostla naše touha, aby 
naše žízeň byla opravdu veliká. A až 
nalezneme opět Pramen, ať pijeme 
s velkou chutí – jako ti, kteří poznali 
hloubku žízně a těší se z toho, že jim teď 
tryská voda do života věčného. 

zdroj:  YouTube,  Poutní místo Lomec

pomohou ať už s pečením, rozdáváním 
nebo těm, kdo sami něco upečou a do-
nesou na faru v neděli 3. dubna v dopo-
ledních hodinách. 

Jménem všech organizátorů děkuje za 
pomoc a spolupráci Pavla Golasowská, 
tel: 604 223 971.
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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! 

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2022
 „Když prokazujeme dobro, 

nesmíme přitom propadnout 
únavě. Vydržíme-li, dočkáme 
se doby, kdy budeme sklízet. 
Dokud tedy máme ještě čas, 
prokazujme dobro všem.“ 
(Gal 6,9–10a)

Milé sestry a milí bratři,
postní doba, která nás provází 
k oslavě smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista, je dobou pří-
hodnou pro osobní i spo-
lečnou obnovu. Ku prospěchu 
letošní postní doby nám po-
slouží zamyšlení nad výzvou 
sv. Pavla Galaťanům: „Když 
prokazujeme dobro, nesmíme 
přitom propadnout únavě. Vy-
držíme-li, dočkáme se doby, 
kdy budeme sklízet. Dokud 
tedy máme ještě čas (kairós), 
prokazujme dobro všem“ (Gal 
6,9–11).

1. Zasévání a sklizeň

Svatý apoštol Pavel v tomto 
úryvku předkládá obraz setby 
a sklizně (srov. Mt 13), který 
byl Ježíšovi blízký. Používá při 
tom výraz chairós neboli čas 
příhodný pro zasévání dobra 
s výhledem na sklizeň. Který 
čas je pro nás oním příhodným? Be-
zesporu je jím doba postní, ale je jím 
i celý náš pozemský život, jenž se v době 
postní určitým způsobem zrcadlí. Jak to 
ukazuje evangelijní podobenství o boha-
tém člověku, který považoval za životní 
štěstí velkou úrodu nakupenou ve 
stodole (srov. Lk 12,16–21), převažuje 
v našem životě až příliš často nenasyt-
nost, pýcha, touha vlastnit, hromadit 
a konzumovat. Doba postní nás vyzývá, 
abychom se obrátili, změnili své smýš-
lení a uvědomili si, že pravda a krása 
života nespočívají natolik v tom, co 
máme, ale co darujeme, nikoli v tom, co 
hromadíme, nýbrž v tom, jak zaséváme 
a sdílíme dobro.

Rolníkem je především sám Bůh, 
který stále velkodušně „hojně rozsévá 
do naší lidské rodiny semena dobra“. 
Jsme zváni, abychom v této postní době 
odpověděli na Boží dar přijetím jeho 
slova, které je „plné života a síly“ (Žid 
4,12). Vytrvalé naslouchání Božímu 
slovu dává v nás zrát vnímavé bdělosti 
k jeho skutkům (srov. Jak 1,21), které 
přináší v našem životě plody. Už toto 
nám působí radost. Ještě větší je však 
povolání být „Božími spolupracovníky“ 
(1 Kor 3,9), tedy dobře využívat svého 

času (srov. Ef 5,16) ke konání dobra, 
a tak zasévat. Povolání zasévat dobro 
nelze vnímat jako zátěž, nýbrž jako 
milost, kterou nás Stvořitel vtahuje do 
své velkorysosti, abychom i my spolu 
s ním přinášeli plody. 

A sklizeň? Nezaséváme snad hlavně 
s výhledem na úrodu? Zajisté. Svatý 
Pavel připomíná těsné sepětí setby 
a sklizně, když říká: „Kdo rozsévá 
skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo 
rozsévá požehnaně, požehnaně bude 
také sklízet“ (2 Kor 9,6). Co je to ale za 
úrodu? Dobrá setba přináší především 
plody pro nás, pro naše každodenní 
vztahy, a to i nepatrnými dobrými 
skutky. Žádný, ani ten nejmenší skutek 
lásky, žádné „velkodušné úsilí“ pro 
Boha nepřijde nazmar. Jako se strom 
pozná po ovoci (srov. Mt 7,16.20), tak 
i život plný dobrých skutků je plný 
světla (srov. Mt 5,14–16) a šíří ve světě 
Kristovu vůni (srov. 2 Kor 2,15). Služba 
Bohu, osvobozená od hříchu, dává uzrát 
plodům spásy pro všechny (srov. Řím 
6,22).

Ve skutečnosti je nám dáno uvidět jen 
malou část z plodů, které jsme zaseli, 

podle evangelijních slov „jiný 
rozsévá a jiný sklízí“ (Jan 
4,37). Když zaséváme ve 
prospěch druhého, máme 
účast na velkorysosti Boží: „Je 
proto opravdu ušlechtilé vklá-
dat naději do skryté síly se-
mene dobra, které rozséváme, 
a tak začít procesy, jejichž 
plody budou sklízet jiní.“ Když 
zaséváme dobro ve prospěch 
druhých, osvobozujeme se od 
ubohého vypočítávání vlast-
ních výhod, propůjčujeme 
svým činům nezištnost a otví-
rají se nám úžasné a milosti-
plné obzory Božího záměru. 

Boží slovo nám otevírá oči 
a rozšiřuje náš pohled: říká 
nám, že opravdová úroda je 
úroda eschatologická, v den, 
ve kterém už slunce nezapadá. 
Zralý plod našeho života a na-
šich skutků je „úroda pro 
věčný život“ (Jan 4,36), která 
pro nás bude „pokladem v ne-
bi“ (Lk 12,33; 18,22). I Ježíš, 
aby vyjádřil tajemství své 
smrti a vzkříšení (srov. Jan 
12,24), užívá obraz semene, 
které umírá v zemi a tak 
přináší plody. Svatý Pavel se 
pak vrací k tomuto obrazu, 

když hovoří o vzkříšení našeho těla: 
„Tak je tomu i se vzkříšením mrtvých. 
Do země se klade tělo, které podléhá 
zkáze, vstane však tělo, které zkáze 
nepodléhá. Do země se klade tělo, které 
budí ošklivost, vstane však tělo, které 
budí úctu. Do země se klade tělo slabé, 
vstane však silné. Do země se klade tělo 
živočišné, vstane však tělo zduchovnělé. 
Jako je tělo živočišné, tak je i zdu-
chovnělé“ (1 Kor 15,42–44). Tato naděje 
je velikým světlem, které přináší zmrt-
výchvstalý Kristus do světa: „Máme-li 
naději v Krista jen v tomto životě, pak 
jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale 
Kristus z mrtvých vstal, a to jako první 
z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,19–20), 
aby ti, kteří jsou s ním niterně spojeni 
skrze lásku a jsou mu „podobní v jeho 
smrti“ (Řím 6,5), byli mu tak podobní 
i v jeho zmrtvýchvstání (srov. Jan 5,29). 
„Tehdy budou spravedliví v království 
svého Otce zářit jako slunce“ (Mt 13,43).

2. „Když prokazujeme dobro, 
nesmíme přitom propadnout úna-
vě“

Kristovo vzkříšení vdechuje život 
pozemské naději, skrze „velkou naději“ 

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)

Pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině
Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, 
abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině 
společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili 
takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se 
s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a 
našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a 
uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému 
lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš… 
Zdrávas, Maria… 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst 
obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace 
uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.
14. února, 2022

a

a

a

na věčný život vkládá do doby přítomné 
zárodek spásy. V trpkých zklamáních 
z mnoha nesplněných snů, v obavách 
z různých hrozeb, v beznaději naší chu-
doby upadáme do pokušení uzavřít se 
do vlastního individualistického egois-
mu, stáváme se lhostejnými vůči utrpení 
druhých. Ani nejlepší zásoby však 
nejsou v praxi nevyčerpatelné: „Junáci 
zemdlí a unaví se, rekové klopýtají sla-
bostí“ (Iz 40,30). Bůh však „znavenému 
dává sílu, bezmocnému rozmnožuje 
zdatnost (…). Ti, kteří doufají v Hospo-
dina, nabývají sil, jak orli dostávají 
křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ 
(Iz 40,29.31). Doba postní nás zve, 
abychom svou víru a naději zaměřili na 
Pána (srov. 1 Petr 1,21), protože jen s po-
hledem upřeným na Ježíše Krista zmrt-
výchvstalého (srov. Žid 12,2) můžeme 
odpovídat na apoštolovu výzvu: „Když 
prokazujeme dobro, nesmíme přitom 
propadnout únavě“ (Gal 6,9).

Když se modlíme, nepropadejme 
únavě. Ježíš nás naučil, že je třeba se 
„stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1). 
Potřebujeme se modlit, protože potře-
bujeme Boha. Domníváme-li se, že si 
vystačíme sami, hluboce se mýlíme. Bě-
hem pandemie jsme se mohli dotknou 
své osobní i společenské slabosti. Díky 
této postní době můžeme zakoušet útě-
chu víry v Boha, bez které nemůžeme 
mít jistotu (srov. Iz 7,9). Nikdo se neza-
chrání sám, protože všichni jsme na 
stejné lodi uprostřed bouří historie. 
Především však se nikdo nezachrání bez 
Boha, protože jen velikonoční tajemství 
Ježíše Krista přináší vítězství nad tem-
nými vodami smrti. Víra nás nezprošťu-
je životních útrap, dává nám ale mož-
nost jimi projít ve spojení s Bohem 
v Kristu s velkou nadějí, která neklame 

opuštěné a pohrdané, diskriminované 
a marginalizované.

3. „Vydržíme-li, dočkáme se 
doby, kdy budeme sklízet“

Postní doba nám každý rok připomí-
ná, že „dobrotivosti spolu s láskou, 
spravedlností a solidaritou nedosáhne-
me jednou provždy. Musejí se usku-
tečňovat každý den“.  Prosme tedy Boha 
o trpělivou vytrvalost rolníka (srov. Jak 
5,7), abychom neztráceli trpělivost v ko-
nání dobra krok za krokem. Kdo upad-
ne, ať vztáhne ruku k Otci, který nám 
pokaždé pomůže vstát. Kdo zbloudil, 
ošálen posedlostí Zlého, ať nemešká 
a vrátí se k tomu, který „mnoho od-
pouští“ (Iz 55,7). V této době obrácení 
nacházejme oporu v Boží milosti a v cír-
kevním společenství a nikdy neochabuj-
me v zasévání dobra. Půst připraví 
půdu, modlitby ji zkypří, dobrosrdeč-
nost ji zúrodní. Máme jistotu víry, že 
„vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy 
budeme sklízet“ (Gal 6,9) a s vytrvalostí 
se nám dostane splnění slibu (srov. Žid 
10,36) pro spásu naši a druhých (srov. 
1 Tim 4,16). Když budeme žít bratrskou 
lásku ke všem, jsme spojeni s Kristem, 
který dal svůj život za nás (srov. 2 Kor 
5,14–15) a budeme okoušet radost ne-
beského království, kdy Bůh bude 
„všechno ve všem“ (1 Kor 15,28).

Panna Maria, z jejíhož lůna se zrodil 
Spasitel a která uchovávala všechno ve 
svém srdci a rozvažovala o tom (srov. Lk 
2,19), ať nám vyprosí dar vytrvalosti a je 
nám svou mateřskou něhou nablízku, 
aby tento čas obrácení přinesl plody 
věčné spásy.

Dáno v Římě u Sv. Jana Laterán-
ského dne 11. listopadu 2021, v den 
památky sv. Martina, biskupa

František

a jejímž důkazem je láska, kterou Bůh 
vlil do našich srdcí skrze Ducha Svatého 
(srov. Řím 5,1–5).

Nepropadejme únavě při vykořeňo-
vání zla ze svého života. Kéž tělesný 
půst, ke kterému nás postní doba vybízí, 
posílí našeho ducha v boji proti hříchu. 
Nikdy nepřestávejme prosit o odpuštění 
skrze svátost smíření. Víme přece, že 
Boha nikdy neomrzí odpouštět. Nikdy 
neochabujme v boji proti žádostivosti. 
Je to slabost, která nabádá k egoismu 
a k různým podobám zla. V každém 
století najde svou cestu, aby vtáhla 
člověka do hříchu. Jedním z nebezpečí 
je závislost na digitálních médiích, které 
vykrádají mezilidské vztahy. Postní 
doba je příhodná k tomu, abychom se 
těmto nástrahám postavili, a naopak 
začali pracovat na celistvé mezilidské 
komunikaci, která spočívá v „reálných 
setkáních“, tváří v tvář. 

Nepropadejme únavě v činorodé 
lásce ke každému bližnímu. Rozdávej-
me v této postní době almužnu s radostí 
(srov. 2 Kor 9,7). Bůh, „který poskytuje 
rozsévači semeno a chléb k jídlu“ (2 Kor 
9,10), se o každého z nás postará. Nejen 
o to, abychom měli co jíst, nýbrž aby-
chom mohli štědře prokazovat dobro 
druhým. Celý náš život má být časem 
zasévání dobra. Využijme proto zvláště 
postní dobu k tomu, abychom pečovali 
o lidi kolem nás, abychom na cestách 
životem byli nablízku sestrám a bratřím, 
kteří jsou raněni (srov. Lk 10,25–37). 
Postní doba je dobou příhodnou, aby-
chom lidi potřebné hledali, nikoli se jim 
vyhýbali; abychom se tomu, kdo touží 
po vyslechnutí a dobrém slově, ozvali, 
a ne ho ignorovali; abychom toho, kdo 
je osamocený, navštívili a neopustili ho. 
Prokazujme opravdu dobro všem, udě-
lejme si čas na nejmenší a bezbranné, 
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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

5

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

Ke dni 26.8.2021 evidujeme částku 
56 415 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad 

o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

dětského oblečení 0 - 10 let 

(podzim - zima)

30 kusů na osobu 

Přijímáme čisté, nepoškozené 
a funkční sezónní oblečení (podzim – 
zima) a také brusle, lyže, boby, sáňky, 

helmy…  

Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 16.9.2021 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2021 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2021 od 9:00 do 11:30

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci.  Komplety sepnout 
spínacím špendlíkem. Doma si sepište 

seznam věcí do tabulky.

BAZÁREK
Charita Třinec pořádá

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

Ke dni 30.1.2022 evidujeme 

částku 74.789 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad o pos-

kytnutí daru. Děkujeme všem dár-
cům za podporu a prosíme o finanční 

pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Upozornění:

Dárci, kteří by chtěli potvrzení 
o poskytnutém daru za rok 2021 pro 

účely daňového přiznání prosím 
o kontakt na e-mail: 

wieslaw.wania@post.cz.

Je zapotřebí zaslat tyto údaje pro 
vytvoření darovací smlouvy:

Jméno a příjmení (název firmy)

adresa / bydliště (sídlo firmy)

datum narození (IČ firmy)

Následně Vám bude zaslána darovací 
smlouva. Děkuji za pochopení!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Dar kněžství je třeba opatrovat a rozvíjet
P. Jan Larisch, Th.D., farář 

z Ostravy-Svinova, prezident Die-
cézní charity ostravsko-opavské, 
člen pastorační rady diecéze, his-
torik, spisovatel a překladatel, je 
znám i většině třineckých farníků. 
Ať už díky jeho publikacím, práci 
pro charitu nebo jeho spolupráci 
s televizí NOE. Otce Jana jsem 
poprosila o rozhovor. 

Otče, na kněze jste byl vysvěcen 
v roce 1990, tzn. v prvním roce po 
sametové revoluci. Vnímal jste 
změnu poměrů a to, že církev se 
mohla konečně nadechnout, kněží 
mohli začít pracovat beze strachu 
z pronásledování a perzekucí? 

Ano, je pravda, že jsem byl na 
kněze vysvěcen v červnu roku 
1990. Teologická studia jsem ale 
ukončil o rok dříve s tím, že chci 
nějaký čas prožít v konkrétní 
pastorační praxi. Proto jsem v září 
1989 nastoupil formálně jako 
kostelník do farnosti Mosty u Jab-
lunkova. Zde jsem pod vedením 
místního faráře a mého spolužáka 
otce Jiřího Sedláčka prožil – jak se 
dnes říká – svůj pastorační rok. 
A jsem za ten rok nesmírně 
vděčný. 

První tři měsíce této praxe - 
tedy do listopadu 1989 - jsem prožíval 
pod nadvládou církevního tajemníka, 
ale jako kostelník jsem bezprostředně 
nepodléhal jeho přímému dohledu. Jen 
jsem vnímal, jak tento státní úředník 
komplikoval nejen kněžské působení, 
ale i život panu faráři. 

V souvislosti s událostmi listopadu 
1989 si vzpomínám, jak jedna farnice 
napůl tajně donesla na faru dopis pana 
kardinála Františka Tomáška „Všemu 
lidu v Československu“ a jak pan farář 
přemýšlel, zda má tento text s vědomím 
ohromných rizik vyvěsit na kostelní 
nástěnku. Nakonec to udělal. Byl to prv-
ní text takového druhu, který v Mostech 
u Jablunkova veřejně visel, následně se 
i tam začaly lámat ledy.

Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? 

To je na dlouhé vyprávění. Je to 
především o tom, že se Boží volání 
postupně někdy více, někdy méně, 
probouzelo v srdíčku. Některé okamžiky 
či události tento hlas umocňovaly, něk-
dy to bylo naopak. Určitě v tomto zrání 
sehráli roli dobří kněží. Ty jsem sice 
v některých obdobích doslova a do pís-
mene kopíroval, postupně jsem si ujas-
nil svoji vlastní cestu. Zpětně to vidím 
jako přirozenou součást procesu zrání. 

Konec konců i dnes se dívám na kněžské 
vzory kolem sebe. K tomu „jen dodá-
vám“, že dříve to byli mladí dynamičtí 
kněží a já jsem se díval, jak to dělají, 
dnes se těmito vzory stali kněží dříve 
narození a já se učím z jejich příkladu, 
jak kněžsky poctivě zvládnout rutinu 
nebo nemoci a stáří. 

Mnoho let jste se angažoval v cír-
kevním školství – dva roky v Církevní 
škole sv. Anežky v Odrách a sedmnáct 
let na Biskupském gymnáziu v Ostravě. 
Naplňovala Vás práce s mládeží a máte 
nějaký recept, jak mladého člověka 
oslovit a motivovat? 

Ano, s mládeží, ať už v Odrách nebo 
v Ostravě, bylo moc hezky. Nějaký bez-
prostřední recept jsem neměl a ani 
nemám. Někde ve mně byla touha být 
s mladými lidmi a církevní školy jsou 
významným formačním prostředím 
nastupující křesťanské generace. A tak 
díky této touze a komunikaci se svým 
biskupem, a také na základě jeho 
pokynu, jsem na těchto školách mohl 
působit.

Proč jste se začal zabývat historií? 
Jste autorem celé řady publikací o kně-
žích, kteří působili v našem regionu 
a výrazně se zapsali do historie. Hle-

dáte u nich i inspiraci pro svoji 
práci? 

Je sice pravda, že mám historii 
vystudovanou a tedy úředně vzato 
jsem historik, ale své publikace 
píši jako součást svého kněžství. 
Řečeno trochu vznešeněji: „Pán 
Ježíš žil mezi námi svůj lidský 
příběh.“ Teologicky řečeno: „Slovo 
se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi“ a toto přebývání Pána Boha 
je v důsledku křtu součástí života 
každého pokřtěného. A naši kněží, 
zvláště mučedníci, svým příběhem 
vydali o Pánu Ježíši svědec-
tví…absolutní. 

Jedna z publikací je o životě 
P. Rudolfa Nejezchleby, zaklada-
tele charitního díla na Ostravsku. 
Pokud se nemýlím, tato publikace 
vyšla v roce 2012 a ve stejném 
roce Vás biskup František jmeno-
val prezidentem Diecézní charity. 
Letos to bude tedy deset let. 
Můžete se s námi podělit o své 
dojmy a zkušenosti? 

Když si mne otec biskup Fran-
tišek pozval a představil mi svůj 
nový plán mého kněžského pů-
sobení v jeho diecézi, tedy to, že 
řádově v několika dnech končím 
v církevním školství a nastupuji 

do charitních služeb, to jsem musel 
opravdu rozdýchat. Neměl jsem s cha-
ritní činností žádnou zkušenost s jedi-
nou výjimkou, a to byla základní 
povšechná informace o P. Rudolfovi 
Nejezchlebovi. Z rozhovoru s otcem bis-
kupem tak nějak vyplynulo, že to bude 
můj první konkrétní úkol v Charitě… 
A následně se už to všechno „rozjelo“, 
prostě začal jsem se víc a více ponořovat 
i do práce v rámci naší Charity. 

Lidem, kteří se věnují pomoci dru-
hým, patří právem náš obdiv. Někdy 
není jednoduché naplno pracovat pro 
druhé a zůstat vnitřně vyrovnaný, ve-
selý a otevřený. Co pomáhá Vám, 
abyste nepociťoval určité „vyhoření“? 

Odpovědět na tuto otázku není jed-
noduché. Mimo jiné platí to, že každý 
kněz má zodpovědnost za své kněžství 
a že tedy musí – a tedy i já musím – 
tento dar od Pána Boha opatrovat a roz-
víjet. Z toho pak – alespoň pro mne - 
vyplývají některé kroky, které bych měl, 
či musím podstupovat, aby mé kněžství 
bylo v pořádku, tj. šťastné. Je to práce 
na celý život. 

V loňském roce Vám vyšla publikace 
Exerciční hnutí na Moravě a Slezsku. 

Pokračování na str. 7
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Připravila Petra Mrozková

POSTNÍ DOBA – čas pro růst naší lásky
V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu 

slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává 
přípravou na slavení velikonočního tajemství. Doba postní 
trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku 
Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do 
velikonoční vigilie se neříká Aleluja. Středa, kterou začíná 
postní doba, je všude dnem postu. Používá se fialová 
liturgická barva. Hra na varhany a jiné hudební nástroje je 
možná pouze jako podpora zpěvu. 

V postní době se snažíme být ve všem opravdovější. Pán 
Ježíš řekl: „Kdo je věrný v maličkostech, je věrný i ve velkých 
věcech.“ Vyber z kamenů ty, které patří ke správnému 
jednání. Postav z nich „opěrnou zeď“. Z velkých písmen na 
kamenech správně postavené „zdi“ zjistíš, co je smyslem 
postu. Písmena čti zleva doprava a shora dolů.

Tajenka: Smyslem postu je otevřít 
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Vážení a milí farníci a všichni lidé 
dobré vůle!

Opět se přiblížil čas adventu a s ním 
naše tradiční akce Vánoční strom. 

V letošním již XVII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

VÁNOČNÍ 
STROM 2017

Prosba

Sháníme vosk na výrobu svíček 
v rámci dílen s mládeží, které jsou 

plánované 9.11.2018.

Máte-li staré nepotřebné svíce, 
prosím o kontakt na 

tel.: 777 336 417, 

e-mail: 
Lucyna.mokroszova@seznam.cz

Předem moc děkujeme!

Oznámení
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že se na ZŠ Slezská Třinec (6. ZŠ) 

nenašlo dost dětí ochotných 
chodit na hodiny náboženství, 
dovoluji si vám oznámit, že na 

2. stupni této školy se letos 
nebude vyučovat římskokatolické 

náboženství. 

Děkuji za pochopení           

katechetka Kateřina Cubrová

Farní schola

Projdeme se tentokrát přes Prašný 
most do areálu hradu, ale nezastavíme 
se tam, zahneme přes zahradu „Na 
baštách“ k arcibiskupskému paláci na 
Hradčanském náměstí a zamíříme 
k nenápadnému klášteru karmelitánů.

Současný klášter na Hradčanském 
náměstí v Praze dostala komunita 
sester Karmelu sv. Josefa po návratu 
z exilu za Josefa II. na konci 18. století 
jako náhradu za již obsazený klášter 
na Malé Straně. Kvůli malé zahradě 
a vzrůstajícímu hluku se sestry roz-
hodly hledat nový vhodnější pozemek 
pro svůj život. Začátkem roku 2018 
proto koupily zemědělský statek spolu 
s přilehlými pozemky v obci Drasty 
a přestěhovaly se tam. Přestože měly 
řadu výhodnějších nabídek na odkou-
pení kláštera, přenechaly jej za mno-
hem nižší částku řádu bratří „bosých 
karmelitánů“, aby místo zůstalo du-
chovní. V roce 2020 sem tedy nově 
přišli členové tohoto kontemplativně 
činného řádu, kteří klášter otevřeli 
světu a proměnili jej v duchovní 
centrum „Fortna“. Věnují se tiché mod-
litbě v komunitě i práci s lidmi. Nabízí 
duchovní a vzdělávací program i mož-
nost jen tak pobýt na „promodleném“ 
místě s velmi zajímavou historií. Bližší 
informace najdete na webových strán-
kách: https://www.fortna.eu

Tramvají číslo 22 po Praze 
– zastávka „Pražský hrad“

V roce 1950 v rámci komunistických 
akcí proti katolickým církevním řá-
dům byl objekt kláštera násilně 
vyklizen a následně přebudován na 
luxusní hotel pro komunistické pro-
minenty. Většinu prací na přestavbě 
prováděli političtí vězňové. V roce 
1992 byly budovy kláštera opět na-
vráceny svému původnímu církev-
nímu účelu. Jeho součástí je i kostel 
svatého Benedikta, původně farní 
kostel města Hradčany, připomínající 
prosté gotické kostely. Z rušné ulice 
vstupujete do světa ticha a rozjí-
mání….

Je zde uchováváno mumifikované 
tělo ctihodné převorky řádu Marie 
Elekty (1605–1663). Její ostatky byly 
několikrát vědecky zkoumány se zá-
věrem: neporušenost trvá. Publikaci 
„Marie Elekta od Ježíše“ napsal český 
antropolog a lékař prof. Emanuel 
Vlček a srovnával v ní stav těla s vý-
sledky, k nimž došla odborná komise 
lékařů Univerzity Karlovy v roce 1677! 
Karmelitky se nyní chystají převézt 
tělo své první pražské představené do 
nového kláštera Drasty, proto již není 
vystavováno veřejnosti. O životě v no-
vém domově uprostřed stavebních 
prací sestry píší i hovoří na webu: 
https://karmeldrasty.eu 

Jitka Mikesková

Proč jste se zabýval tímto tématem? 

Tím prvotním impulsem jsou prázdná 
místa v historii místní církve. Druhot-
ným impulsem byla skutečnost, že jsem 
v roce 2015 k příležitosti eucharis-
tického kongresu konaného v Brně (po 
asi 80leté nacistickou a komunistickou 
totalitou vynucené přestávce) vydal 
publikaci o eucharistickém hnutí na 
Moravě a ve Slezsku. Už tehdy se mi 
jevilo jako maximálně žádoucí napsat 
podobný text o exercičním hnutí. Tato 
dvě hnutí – eucharistické a exerciční se 
vzájemně doplňovala a prolínala a do-
hromady tvořila výraznou linku smě-
řující k prohlubování a oživování du-
chovního života jak jednotlivců, tak 
i farností v naší vlasti. 

Jako farář v Ostravě-Svinově půso-
bíte od roku 1997. Před několika lety 
jsme měli s naším chrámovým sborem 
LAUDAMUS tu čest zazpívat si ve 
vašem krásném kostele. Všichni vzpo-
mínáme i na milé setkání u Vás faře. Co 
se u Vás od té doby změnilo? A jak se 
mají Vaše ovečky (čtyřnohé)? 

Ano, ve farnosti Ostrava-Svinov pů-
sobím už 25. rok. 

Za těch 25 let jsem prožil už ně-
kolikrát proměnu farnosti. Nejvíc to 
bylo a je vidět na dětech a mladých 
lidech. Ti se s postupujícím růstem 
a zráním nejprve zapojili do života 
farnosti a následně z ní po ukončení 
střední školy odešli do světa. Tento 
koloběh jsem tu prožil už několikrát. 
Samozřejmě je tu neměnná část farní-
ků, kteří táhnou ony často neviditelné 
a přitom velmi významné materiálně-
technické oblasti života farního spo-
lečenství. Bez nich a jejich práce by 
všichni okamžitě zaregistrovali, že něco 
není uděláno. 

Ovečky (čtyřnohé) se spokojeně pasou 
na farní zahradě a jejich krmení pořád 
bývá hlavním cílem procházek rodin 
s malými dětmi.

Návštěvu chrámového sboru Lau-
damus ve Svinově si pamatuji. Tehdy 
vykonával roční jáhenskou službu ve 
Svinově Jan Jurečka (dnes kaplan 
v Kopřivnici), který měl na sbor Lauda-
mus kontakt a vše domluvil. Stalo se tak 
v roce 2017 o naší svinovské pouti v den 
slavnosti Krista Krále. 

Otče Jane, velmi Vám děkujeme, že 
jste si našel čas na rozhovor pro náš 
farní časopis. Přejeme Vám hodně 
zdraví, radosti v kněžské službě a mno-
ho úspěchů v publikační činnosti. 

Rozhovor připravila Hana Worková

dokončení ze str. 5
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§Neděle 6.3.2022 - 1. neděle 
postní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Neděle 13.3.2022 - 2. neděle 
postní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Sobota 19.3.2022 - Slavnost sv. 
Josefa, snoubence Panny Marie.

§Neděle 20.3.2022 - 3. neděle 
postní; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pátek 25.3.2022 - Slavnost Zvěsto-
vání Páně.

§Neděle 27.3.2022 - 4. neděle 
postní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 1.4.2022 - první pátek 
v měsíci.

§Neděle 3.4.2022 - 5. neděle postní; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Každou neděli před večerní mší 
svatou (vyjma dobu postní) je 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
a svátostné požehnání. V postní 
době od 16.15 pobožnost Křížové 
cesty.

§Každý první pátek je po ranní mši 
svaté adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní s modlitbou Litanie k nej-
světějšímu Srdci Ježíšovu.

§Každý pátek po ranní mši svaté 
vyjma prvního pátku je výstav 
Nejsvětější svátosti oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu milo-
srdenství.

§Pobožnost Křížové cesty v postní 
době se koná v pátek v 16.30 
a v neděli v 16.15 v tom jazyce, 
v jakém je sloužena nedělní ve-
černí mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli 
Rozpamiętywanie Męki Pańskiej“ 

Nedělní liturgie
v březnu

Pořad bohoslužeb v březnu

Příští číslo MOSTu 

vyjde 3.4.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 22.3.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

zpíváme každou postní neděli po 
mši svaté v 8.00 hodin.

§Ve všední dny po večerní mši 
svaté probíhá modlitba svatého 
růžence za odvrácení pandemie. 

§Poslední neděle v měsíci – Ma-
riánské večeřadlo.

§Každý 28. den v měsíci se mod-
líme spolu s ostatními farnostmi 
v naší zemi za český národ.
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1. neděle postní (6.3.)

1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 10,8-
13; Evangelium: Lk 4,1-13

Žalm odp.: Buď se mnou, Pane v mé 
tísni.

ref.: Bądź ze mną, Panie, w moim 
utrapieniu.

2. neděle postní (13.3.)

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení: 
Flp 3,17-4.1; Evangelium: Lk 9,28b-36

Žalm odp.: Hospodin je mé světlo a má 
spása.

ref.: Pan moim światłem i zbawieniem 
moim.

3. neděle postní (20.3.)

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. čtení: 
1 Kor 10,1-6.10-12; Evangelium: Lk 
13,1-9

Žalm odp.: Hospodin je milosrdný 
a milostivý.

ref.: Pan jest łaskawy, pełen miło-
sierdzia.

4. neděle postní (27.3.)

1. čtení: Joz 5,9a.10-12; 2. čtení: 2 Kor 
5,17-21; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32

Žalm odp.: Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.

ref.: Skosztujcie wszyscy, jak dobry 
jest Pan Bóg.

5. neděle postní (3.4.)

1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 3,8-
14; Evangelium: Jan 8,1-11

Žalm odp.: Velkou věc s námi učinil 
Hospodin, naplnila nás radost.

ref.: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas.

Apoštolát modlitby

březen 2022

 

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 mod-
litby, 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.

Úmysl papeže

Za křesťanskou odpověď na 
bioetické výzvy

Modleme se za nás křesťany, 
abychom tváří v tvář novým bio-
etickým výzvám vždy podporovali 
ochranu života prostřednictvím 
modlitby i konkrétního nasazení ve 
společnosti.

Národní úmysl

Za katechumeny

Modleme se za všechny, kdo se 
připravují na křest, aby pevně 
přilnuli ke Kristu a jeho církvi.  

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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


