
Èíslo 5/XIV                             kvìten 2007                      Proti dobrovolnému daru  

Kéž nás utrpení a smrt našeho Pána pøinutí
k zamyšlení nad naším životem
a Jeho slavné Zmrtvýchvstání

naplní radostí z nadìje na vìèný život.

Krásné a požehnané Velikonoce.

Bez duše a tìla není èlovìk svatý je jeden a nerozdílný, avšak èlovíèek projevuje touhu žít.
myslitelný. Nám však v Kristu bylo rozdìluje milost každému, jak Pozdìji, u pøedškolákù èi školákù,
dáno nìco navíc. Dostali jsme chce“. nabírá touha jiné zabarvení. Vùle 
milost (dar zdarma daný) Boží. Byl O nevyzpytatelném pùsobení žít zùstává, ale projevují se další 
nám vlit do srdce Duch svatý. Jsme Ducha svatého èteme ve Skutcích znaky života. Mezi nì patøí snaha 
jeho chrám, on v nás bydlí, modlí apoštolù: „Když nastal den letnic, rychle uzrát. Dítì vám ukáže
se, je èinný. „Nevíte, že jste Boží byli všichni shromáždìni na jednom ruèkami jak velké bude, pochlubí se 
chrám a že ve vás bydlí Boží Duch? místì. Náhle se strhl hukot z nebe, svaly, èi utrousí mimodìk moudrá
Kdo by Boží chrám nièil, toho znièí jako když se žene prudký vichr, a slova, jež bychom pøipsali zkušené-
Bùh. Nebo• Boží chrám je svatý, a naplnil celý dùm, kde byli. A uká- mu harcovníkovi.
to jste vy!“ (1 Kor. 3, Mládež nezùstává 
16 - 17) - „Zdravé pozadu. Sní po veli-
oko má schopnost kosti, chtìjí nìco 
vidìt, podobnì je ve užiteèného po sobì 
spravedlivé duši síla zanechat, pomoci
Ducha svatého (sv. l i ds t vu .  Dosp ì l ý  
Bazil). „Houba nasá- jedinec mívá v plánu 
tá vodou je duše na- založit rodinu, najít 
plnìná Duchem sva- si vyhovující práci. 
tým, žulový kámen Rodièové chtìjí dobøe 
je studené a tvrdé vychovat dítì. Starý
srdce, v kterém Duch èlovìk reviduje život 
svatý nebydlí (sv. J. a tøeba poslední  
M. Vianey). roky, mìsíce, dny èi 

Podle sv. Ireneje hodiny svého života 
se duchovní èlovìk touží být alespoò 
skládá z tìla, z duše nepatrnì užiteèný.
a z Ducha svatého. Šelma dychtí po 
Duch sv. je jakoby koøisti, ryba po vo-
„duší naší duše“. dì, pták po prostoru.
Spojuje se s námi Horolezec prahne
v jedno, dává sílu a zdolat štít, sportovec

zaly se jim jakoby ohnivé jazyky,smysl všemu lidskému. „Køes•an baží po rekordu, vìdec sní o velko-
rozdìlily se a na každém z nich má podíl na Duchu svatém“ píše lepém objevu.
spoèinul jeden; všichni byli naplnìni Teofán Zatvornik, „tato úèast je Bytost, která baží, chce, dychtí, 
Duchem svatým a zaèali ve vytržení nutná, protože ten, kdo nemá prahne, sní, usiluje, žízní, jednoduše 
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch Kristova Ducha, není Kristùv“. touží . A kdo v sobì živí touhu, žije. 
dával promlouvat“ (Sk. 2, 1 - 4).Milost Ducha svatého pøirovná- Køes•an žízní po Božím Duchu. 

Podobnì jak pilot ke startu,vá sv. Cyril Jeruzalémský k vodì. Tøetí osoba Nejsvìtìjší Trojice v nás 
oèekávali Kristovi vojíni (apoštolo-A rozvádí tuto myšlenku dál: zapaluje, roznìcuje, zažehává du-
vé) na Ježíšova Ducha. Duch „Z vody všechno povstává, voda chovní život. Vede nás do závrat-
Utìšitel, seè oèekáván, pøišel pone-plodí rostliny i zvíøata. Sestupuje ných hlubin Boha ve Tøech Oso-
náhlu. Duch svatý pøekvapil a z nebe jako déš•. Je jedna, má bách. Vzývejme èasto Božího Du-
pøekvapuje stále. Zaslouží si být stejnou podobu, a pøece jak rozma- cha, aby náš život získal kolorit,
oèekáván.nité úèinky pùsobí! Jeden pramen smìr a smysl. I my pak mùžeme 

Aniž si to uvìdomujeme, tužby zavlažuje celou zahradu, jeden déš• prožít Letnice (seslání Ducha 
jsou v nás už od útlosti. Tak napø. padá na celý svìt. V lilii se však svatého)…
pláè batolete je pro rodièku jasným stává bílý, v rùži èervený, v hyacin-
signálem, že nìco potøebuje. Malý tu purpurový… Podobnì Duch  P. Jan

Touha po naplnìnosti
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Symboly nových oken: Køest a Zmrtvýchvstání
MOST:  V nedìli 22. dubna jste majestát. Od holubice smìrem dolù kdo touto cestou prošli a zùstávají

nám Otèe Františku na konci mší smìøuje bledì modravý pramínek, dùkazem, že cesta za Kristem je
svatých vysvìtlil význam našich smìøující k misce s vodou, kterou schùdná. Od srdce se smìrem ke
oken v presbytériu. Jelikož èlovìk drží ruka zhruba v polovinì plochy køíži v horní èásti okna zvedají dva 
zapomíná, psaný text je pro okna. Duch Boží, Duch Svatý dává zlatavé prameny. Mohou být
zapamatování pøece jen lepší... v požehnání vodì moc, aby se skrze vnímány i opaènì, tedy od køíže
øeknìte nám ještì jednou, co ni a Ducha Svatého èlovìk zno- smìrem k srdci. Je to symbol
pøedstavují motivy na všech 3 no- vuzrodil pro život vìèný. A voda milosti Boží, bez které èlovìk k Bo-
vých oknech v presbytériu. z misky teèe dolù, kde ze spodního hu dojít nemùže, ale kterou Bùh

P. František: Støední okno se sv. okraje vyrùstá a kvete pìt èerve- každému dává. V køíži samém je 
Albertem je známé: sv. Albert ných rùží, symbol nového a symbol ztotožnìní s Ježíšem Kris-
podává øeholi karmelitánskému krásného života. Ten mùže být tem a zlatavý pramen vycházející
mnichovi. Pod ním dole je písmo krásný láskou k Bohu a bližnímu, z køíže smìrem k úplnému hornímu
svaté a muèednická palma. Dále, ovšem láskou, která je schopna konci okna je symbolem slávy, kdy 
aby okna nevytváøela shluk náhod- obìtovat. Proto je tìch rùží pìt, aby jsme Kristem vedeni až k nebeské-
ných obrázkù, nebo náhodných pøipomnìly pìt Kristových ran. mu Otci. Okno je ladìno modrým
barevných skel, smìs nic moc neøí- Vrcholem našeho snažení a naší odstínem, který symbolizuje Pannu
kajících barevných tabulek (viz existence je dosažení Božího králov- Marii Bolestnou, náš vzor ve víøe, 
"moderní" barevná okna v nìkte- ství a na konci èasu vzkøíšení nadìji a lásce a zároveò spolupat-
rých kostelech), byla tady snaha z mrtvých, jehož dùkazem je ronku našeho kostela a farnosti.
vytvoøit jakousi tématickou trojici. zmrtvýchvstání Kristovo. A to je Tedy ve zkratce: sv. Albert jako
sv. Albert je naším hlavním patro- motiv druhého okna. Ve spodní patron je naším vzorem a nebeským
nem. Ke svatosti jsme povoláni ale èásti je srdce, symbol lásky a ochráncem. Ke svatosti  se ale
všichni. Co je poèátkem cesty ke nejvìtší Boží dar èlovìku. Srdce je nedochází cestou jakéhosi osobního
svatosti? Je to køest a to je motiv ovìnèeno trním, které je symbolem spekulování, ale zpùsobem, který
levého okna. Ve zlatém prostoru se obìti. Mezi trním se nacházejí tøi nám ukázal Kristus od køtu skrze
v horní èásti nachází bílá holubice, èervené rùže, symbol tøí Božských víru, nadìji, lásku a vytrvalost,
symbol Ducha Svatého. Je obklope- ctností: víry, nadìje a lásky. Trní je skrze utrpení s milostí a pomocí
na zlatavou, v podání umìlce propletené nìkolika muèednickými Boží až ke vzkøíšení mrtvých a do 
žlutou barvou, symbolizující Boží palmami. Ty jsou symbolem tìch, slávy Otcovy.

Ekonomické okénko
Nová okna firmy Vitrail Servis v presbytáøi našeho kostela

Koncem dubna se naše farnost realizací pro státní, bankovní a ohlednì oken v Tøinci, okna byla
doèkala dvou krásných nových oken soukromé instituce. Kolektiv firmy je zhotovena dle návrhu pana Václava
v presbytáøi našeho farního kostela. tvoøen lidmi s profesionálním vzdì- Vrby - Køest a Zmrtvýchvstání.
Okna vyhotovila firma Petr Hoplíèek láním a dlouholetými zkušenostmi Postup práce je asi takový, že se dle 
- Vitrail Servis ze Zábøehu. Majiteli jak z domova, tak ze zahranièí. Naše výtvarného návrhu pøemalují šablo-
firmy panu Petru Hoplíèkovi jsme aktivity zahrnují restaurování a vý- ny, rozstøíhají se na jednotlivé dílky,
u této pøíležitosti položili nìkolik robu vitráží, fusing (spékání skel), dle kterých se naøežou jednotlivá
otázek. ohýbání skel pro architekturu, plas- sklíèka. Ta se namalují vypalovacími

MOST: Na úvod našeho krátkého tiky, reliéfy, malba na sklo, mozaiky, emaily a vypálí v peci. Potom se 
rozhovoru si dovoluji Vás poprosit lepení, pískování, broušení a skle- spojí olovìnou nutou do požadova-
o pøedstavení firmy Petr Hoplíèek - náøské práce jakéhokoliv rozsahu. ného tvaru. Celá vitráž se vytmelí,
Vitrail Servis. Jaká je historie firmy, Nabízíme kompletní øešení od návr- aby byla zaruèena pevnost a pro
co je pøedmìtem èinnosti firmy? hu až po realizaci a osazení na místì, zlepšení tepelné izolace je uložena

Petr Hoplíèek: Firma Vitrail Servis vèetnì restaurátorských zpráv pro do vnitøního prostoru izolaèního
pøedstavuje dynamicky fungující památkové úøady. dvojskla. Celé sklo je vloženo do 
firmu v oblasti výtvarného a užitko- V prùbìhu let jsme navázali ocelové konstrukce a zabudováno
vého zpracování skla. Historie firmy spolupráci s celou øadou architektù, do pláštì kostela.
sahá až do roku 1985, kdy jsem designerù, skláøských výtvarníkù MOST: Jak dlouho trvá výroba
vytvoøil první vitrážová okna. Ofi- a firem, se kterými úzce spolupracu- 1 okna velikosti a tvaru a struktury,
ciálnì firma vznikla v roce 1990 a jeme pøi realizaci nejrùznìjších zaká- jaké je napø. v Tøinci?
nepøetržitì pùsobí až do souèasnos- zek doma i v zahranièí. Petr Hoplíèek: Zhotovení jednoho
ti. V tomto období naše firma MOST: Popište nám prosím okna pro Tøinec je otázka asi 3 týd-
kompletnì zrestaurovala vitrážová jednoduše celý výrobní postup u ta- nù.
okna v pøibližnì 40 kostelech a 4 kového specifického okna, jakým je MOST: Dìkujeme za odpovìdi a
státních hradech a zámcích. Dále chrámové okno, vèetnì použitých pøejeme Vám hodnì profesionálních
jsme vytvoøili nové vitrážové výplnì materiálù a montážních postupù? úspìchù a spokojených zákazníkù.
do zhruba 35 kostelù a spoustu Petr Hoplíèek: Co se týèe bližšího

M. K.

M. K.
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Minulou nedìli udìlil biskup František ženo, zeje mezera. Toto mlèení pùldru- chrám Ducha svatého? Nepøebývá už
Václav Lobkowicz svátost biømování hého století se dá vysvìtlit. Protože v pokøtìném celá Nejsvìtìjší Trojice,
77 mladým lidem v naší farnosti. Pro bylo biømování udìlováno bezpro- v jejímž jménu byl pokøtìn? Otcové tu 
mnohé z nás to bylo ohlédnutí se zpìt, støednì po køtu, bylo s ním úzce mluví o novém vylití, o vìtší plnosti,
k okamžiku, kdy jsme byli Duchem spojeno. Dokonce se jim dohromady o podobné plnosti, která byla vylita na 
svatým pomazáni na knìze, proroky a øíkalo „dvojitá svátost”. Køes•anský apoštoly o letnicí ch, podobné vylití
krále a pøijali jsme peèe• darù Ducha zvyk je nerozluèoval, pomalu je zaèalo sedmi darù na mesiáše (Iz 11, 2-3). 
svatého. Ta drahocenná perla neleží rozlišovat až teologické myšlení. Apoštolové obdrželi o letnicích plnost 
kdesi ve výškách dosažitelných pouze Ducha, který v nich dokonal dílo 
ve vytržení a v mimoøádných stavech zapoèaté Kristem a udìlal z nich Obøad
duše, je zakopaná v nás. Dar už jsme svìdky jeho zmrtvýchvstání. TotoNejprve se tato svátost udìlovala 
dostali, je nejvyšší èas ho rozbalit, svìdectví mùže jít až k muèednictví. vkládáním rukou. Postupnì se k nìmu 
zaèít ho poznávat a používat. Stejným zpùsobem dostává pokøtìný zaèalo pøidávat pomazání køižmem 

biømováním sílu Ducha svatého, která doprovázené znamením køíže. Od 5. 
ho uschopòuje vyznávat odvážnì Svìdectví Písma století se dùrazy pøesunují: z pomazání 
Kristovo jméno. Síla a odvaha pøi Jan Køtitel pøedpovídal, že Mesiáš se stává podstatné znamení svátosti a 
svìdectví, to je to, co charakterizuje bude køtít Duchem svatým a ohnìm. vkládání rukou zùstává jen pøídavným 
apoštola.Ježíš sám prohlásil, že nenarodí-li se obøadem. Je to zajímavý pøípad hlu-
Takto je biømování svátostí køes•anské kdo z vody a z Ducha, nemùže vejít do boké zmìny v obøadu svátosti. Církev 
dospìlosti, ba pøímo mužnosti. Zatím-Božího království. Že Duch svatý užívá svobodu, kterou jí ponechal Kris-
co køest je úèinným znamením naro-zasahuje pøi køes•anovì køtu, jako se tus, aby doplnila neurèitost ustano-
zení k životu podle Ducha a dìlá zjevil pøi Kristovì køtu v Jordánu, vení. Kristus tuto svátost ustanovil ne 
z èlovìka dítì v životì milosti, o tom není pochyb. Jenom Boží Duch tím, že ji udìlil, ale že ji slíbil. Jakým 
biømování uskuteèòuje duchovní zra-mùže vniknout jako oheò do hlubin zpùsobem se bude udìlovat, nechal 
lost, dìlá z dítìte dospìlého. Nový dar,duše, dát jí, aby se narodila znovu, na církvi. Jak vkládání rukou, tak 
nový úèinek milosti dìlá z biømování zbožštit ji. Ježíš oznámil apoštolùm, že pomazání olejem je vhodným nazna-
zvláštní svátost. jim pošle Ducha svatého. Tento slib èením pøijetí Ducha svatého do duše. 
Této nové aktivitì dospìlého køes•ana opakuje dùraznì v øeèi po Poslední Nynìjší obøad latinské církve sestává 
odpovídá nový charakter, duchovní veèeøi (Jan 14, 16; 17, 26; 16, 7 13). z pomazání posvìceným køižmem na 

Pøipomeòme ještì Skutky: Pøikázal jim, moc, která ho uschopòuje k úkonùm èele, z vkládání ruky a slov: Pøijmi 
zralého èlovìka. Køestní charakteraby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby peèe• daru Ducha svatého. 

èekali na Otcovo zaslíbení ... (Sk 1, 4- dává køes•anovi právo a moc úèastnit 
8). Víme, jak Duch svatý na nì se køes•anské bohopocty, zvláštì pøijí-Úèinky biømování
sestoupil v ohni. Tehdy je uvedení mání svátostí. Biømovací charakter už Biømování dokonává dílo uvedení do 
apoštolù do køes•anství dokonáno. nedává jen právo, ale i povinnost, køes•anství a „odívá Duchem svatým 
Jsou vnitønì pøetvoøeni, dospìli do poslání. Dospìlý už se nespokojí víru vyznanou pøi køtu” (Tertulián).
plné køes•anské mužnosti, byli odìni s pasivním pøijímáním dobrodiní Církevní otcové, kteøí v praxi skoro 
silou a nesou s jistotou do svìta církve. Aktivnì se zapojuje do jejího neoddìlovali køest a biømování, málo 
svìdectví o zmrtvýchvstání Pána poslání, dostává v ní své místo, je zdùrazòují vlastní úèinek této druhé 
Ježíše (Sk 4, 31-33). Každý køes•an svátosti. Mluví rádi o darování Ducha povolán k tomu, aby zaèal rozdávat
musí také projít tímto dvojím uvede- z plnosti, kterou obdržel. Rozmožení svatého, o znamení nebo duchovní
ním skrze vodu a Ducha. Máme o tom peèeti, která dokonèuje, zpeèe•uje dílo darù Ducha svatého v nìm posiluje 
svìdectví už od prvních dob církve. køtu. Ale neudìlal už køest z duše schopnost veøejnì svìdèit slovy i skut-
Jáhen Filip pøichází do jednoho 
samaøského mìsta a káže tam Krista. 
Když se apoštolové v Jeruzalémì 
dovìdìli, že Samaøsko pøijalo Boží 
slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti
tam pøišli a modlili se za nì, aby 
dostali Ducha svatého. Do té doby 
totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli 
jen pokøtìni ve jménu Pána Ježíše. 
Vložili tedy na nì ruce, a oni pøijali 
Ducha svatého. (Sk 8, 14-17) Tak tedy 
køest nestaèí k uvedení do køes•anství. 
Je ještì potøeba, aby pokøtìný pøijal 
Ducha svatého. A to se dìje zvláštním 
obøadem vkládání rukou, vyhrazeným 
apoštolùm. Podobný pøípad popisují 
Sk 19, 1-7. V listu Židùm 6, 4 mùžeme 
dokonce spatøovat všechny tøi úvodní 
(iniciaèní) køes•anské svátosti: Komu
se už dostalo svìtla (køest), kdo okusil 
nebeských darù (eucharistie), kdo 
pøijal Ducha svatého (biømování)... 

Køes•anský starovìk 
Mezi apoštolskou dobou a zaèátkem 3. 
století, kdy je biømování jasnì dolo-

Biømování
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„Najlepszymi katechetami dzieci s¹ ich sposób pomagali lub razem z wszystkimi
rodzice. Ale jak maj¹ katechizowaæ, skorodzielili siê radoœci¹ z wspólnego œwiêtowa-
nikt im nie pomaga. To ju¿ œw. Pawe³ pisa³: nia. Szczególnie dziêkujemy p. M. Heczko-
„Jak¿e mieli wzywaæ Tego, w którego nie wej z Lesznej, która napiek³a i ozdobi³a 
uwierzyli? Jak¿e mieli uwierzyæ w Tego,ponad  200 baranków i jajek z piernika.
którego nie s³yszeli? Jak¿e mieli us³yszeæ, Dziœ, gdy wielu patrzy dosyæ egoistycz-
gdy im nikt nie g³osi³?”  (Rz 10, 14) nie na to, jak najlepiej spêdziæ swój wolny 

                                 o. Tomasz Kwiecieñczas, takie cechy jak bezinteresownoœæ, 
ofiarnoœæ, poœwiêcenie siê dla innych, 
w dodatku starszych, czêsto niedomaga-„Nie wystarczy raz na rok prze¿ywaæ 
j¹cych naszych wspó³braci, nie jest w pe³ni œwiêta czy praktykowaæ wiarê. To trzeba 
akceptowana. Tym bardziej mo¿emy siê czyniæ ka¿dego dnia. Wiara ma ¿yæ 
cieszyæ, ¿e jednak, nawet wœród m³odych s¹ codziennie, a nie tylko na zasadzie zrywów i 
tacy, którym nie sprawia trudnoœci w dzieñ uniesieñ kilka razy do roku.”
wolny od nauki lub po lekcjach szkolnych                              ks. Andrzej Przybylski
wyst¹piæ z programem, przynieœæ wiele 
radoœci, z³o¿yæ ¿yczenia, ofiarowaæ du¿o „Œwiat nie ma nic do powiedzenia 
uœmiechu. To wszystko jest tak bardzo komuœ, kto widzi w nim tylko swoje odbicie, 
potrzebne naszym seniorom. Pochwa³a ta a ludzie bêd¹ zawsze gorsi w mniemaniu 
dotyczy dzieci - cz³onków zespo³u œpiewa-tego, kto mierzy ich swoj¹ miar¹. A Bóg nie 
czego Církevní základní školy, który prowadzi objawi siê temu, kto sam sobie jest bogiem. 
p. mgr B. Kraina. Zespó³ ten ju¿ od dwóch lat Nie myœl wiêc o tym, coœ widzia³, ale coœ i 
wspólnie z nami bierze udzia³ w spotkaniach kogoœ przeoczy³. Mo¿e w koñcu ujrzysz to 
œwi¹tecznych. WypowiedŸ niektórych dzieci w Œwietle?” 
w powrotnej drodze z Klasztoru w Jab-                      brat Tadeusz Ruciñski FSc.
³onkowie potwierdza ich bardzo pozytywny 
stosunek do seniorów i osób niepe³nospraw-Do tradycji nale¿y w okresie Œwi¹t 
nych:Wielkanocnych wspólne spotkanie i sk³a-

danie ¿yczeñ pensjonariuszom Domu 
Daniela Klusová - 4. tøída:Chodím do Seniora w Trzyñcu i w Klasztorze El¿bietanek 

Církevní základní školy v Tøinci. Cítím se tam w Jab³onkowie oraz chorym, których w tym 
dobøe. Pøed vyuèováním se vždy modlíme. czasie odwiedzaj¹ nasi duszpasterze. W tym 
Máme tady hodnì rùzných kroužkù. Jsem roku do przygotowañ w³¹czyli siê nie tylko
èlenkou dìtského pìveckého Sboreèku.cz³onkowie Sympatyków Radio Maryja oraz 
Èasto vystupujeme u pøíležitostí rùzných dzieci z Podwórkowego Kó³ka Ró¿añcowego
slavností. Byli jsme také v Domì seniora ze swymi rodzicami, ale  tak¿e pomaga³y 
v Tøinci. Pøíjemný dojem na mne udìlal w malowaniu jajek dzieci z 6. ZŠ w Trzyñcu - 
pøístup øeholních sester k babièkám. Bylo Tarasie wraz z pani¹ mgr B. Bocek oraz 
vidìt, že je mají rády, a že svou práci dìlají dzieci z Církevní základní školy w Trzyñcu - 
s láskou a s radostí. Myslím, že babièkám a Soœnie z pani¹ mgr Beat¹ Kraina. Na 
dìdeèkùm se tady daøí dobøe. Je mi ale moc pochwa³ê zas³uguj¹ tak¿e dziewczêta z III. 
líto, že jsou nìkteøí nemocní. Pøejí jim brzkéoddzia³u Skautów trzynieckich. Wielki Pan
uzdravení.Bóg zap³aæ wszystkim, krórzy w jakikolwiek

Rozdawanie radoœci
ky o Kristu, postavit se proti nepøáte-
lùm víry, a• jsou to osoby, události 
nebo vlastní špatné sklony.

Udìlovatel svátosti 
Øádný udìlovatel svátosti biømování je 
biskup, nástupce apoštolù. Když se ale 
zaèal množit poèet farností a køtù, 
takže biskup nemohl být u všech 
pøítomen, aby udìlil zároveò biømo-
vání, dala východní církev pøednost 
jednotì tìchto dvou svátostí a dele-
govala moc udìlovat biømování 
knìžím. V západní církvi se více 
zdùrazòuje jednota s církví a bisku-
pem, proto svátost biømování udìluje 
biskup, oddìlenì od køtu. I když 
biskup mùže ze závažných dùvodù dát 
knìžím dovolení, aby udìlovali 
biømování, je právì kvùli významu této 
svátosti vhodné, aby je udìloval on 
sám a nezapomínal, že právì z tohoto 
dùvodu bylo udìlování biømování 
èasovì oddìleno od køtu. Biskupové 
jsou nástupci apoštolù, oni dostali 
plnost svátosti knìžství. Skuteènost, že 
oni udìlují tuto svátost, ozøejmuje, že 
jejím úèinkem je mnohem tìsnìjší 
spojení tìch, kteøí ji pøijímají, s církví, s 
jejími apoštolskými poèátky a s jejím 
posláním vydávat svìdectví o Kristu 
(KKC 1313). I povìøený knìz však 
mùže biømovat jen køižmem, které 
posvìtil biskup, aby se vyjádøila 
apoštolská jednota církve, v jejímž 
støedu dostává biømovanec své místo 
a úkol. Svìdky Kristovými se mùžeme 
stát jen v jednotì s církví, jejímž 
strážcem je biskup. 

Potøebnost biømování 
Milost biømování není nezbytnì nutná 
ke spáse, tak jako napø. milost køestní. 
Ale bez jejího pøijetí a rozvíjení by 
zùstal duchovní život neúplný. Od-
mítne-li nìkdo svátost biømování, 
nejen že pohrdá darem Ducha sva-
tého, ale odsuzuje se k jakési duchovní 
infantilitì. Zavinìnou nedbalostí se 
pøipravuje o pomoc v nevyhnutelném 
zápase s nepøáteli víry, s mocnostmi 
temnoty, se starým èlovìkem v sobì. 
I míra naší vìèné slávy bude zøejmì 
závislá na míøe pøijatých milostí zde na 
zemi. Proto v nebezpeèí smrti by se 
mìlo udìlit biømování i malým dìtem. 
Jak jsme vidìli, bývalo starým zvykem 
udílet biømování ihned po køtu. Vý-
chodní církve zachovali tuto praxi i 
u malých dìtí. Latinská církev má ve 
zvyku odkládat biømování až na „vìk 
rozumu” (CIC kán. 891), ale normálnì 
by mìlo být biømování pøijato pøed 
eucharistií (Smìrnice pro svátostnou 
pastoraci, è. 33) 

Pokraèování ze str. 3

*  *  *
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Pavlína Valachová - 11 let:Chtìla bych vyuèování modlitbou a krátkým ranním jejich uèitelé. Hlavním mottem pro jednání a 
podìkovat, že jsem mohla být v Klášteøe a je zamyšlením z Bible, køes•anskou písní. Dìti chování na škole je jak pro uèitelé tak pro 
mi moc líto tìch lidí, kteøí nemohou chodit. se uèí všem pøedmìtùm ve stejném rozsahu žáky biblický verš z Matoušova evangelia
Byla jsem ráda, že jsem tam mohla zpívat. jako na ostatních základních školách, ale 7,12 „Jak byste chtìli, aby lidé jednali 
Jsem š•astná, že jim bylo dobøe. oproti státním školám, navíc poznávají s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ Je 

køes•anství v literatuøe, dìjinách umìní, dobøe, když se nám to daøí, a pokud ne, jeIva Boszczyková - 10 let:Moc se mi 
hudbì a v dalších pøedmìtech. Bible má zde prostor pro odpuštìní a nápravu. Cov Klášteøe líbilo a do Církevní základní školy
mezi uèebnicemi významné místo a žáci se dodat? Od záøí 2007 chceme zprovoznit takéchodím ráda.
uèí její moudrost uvádìt do praxe. Jednou køes•anskou mateøskou školu, a to v Tøinci - Míša Rašková - 11 let:Jsem ráda, že 
týdnì mají hodinu náboženství jako povinný Lyžbicích na ul. Chopinovì. Èeká násjsem tam mohla být a je mi líto, že tam jsou 
pøedmìt. Naše škola není velká, aktuálnì rekonstrukce prostoru pro tyto úèely, která je také nemocní lidé.
máme 149 žákù v devíti tøídách. Jelikož finanènì pomìrnì nároèná. Proto budemeDaniela Kufová - 12 let:Chtìla bych 
vìtšina žákù dojíždí do školy z okolních obcí, vdìèní za pøímluvné modlitby i finanèní dary.podìkovat Pánu Bohu za to, že jsem mohla 
prvòáèky sváží speciální mikrobus. Velkoū yczmy sobie, by taki stosunek do Panabýt v klášteøe. Jezdím tam ráda, protože tam 
oporou jsou nám rodièe. Školská rada Boga, Pisma Œwiêtego, modlitwy oraz takiebyla moje babièka. Umøela už pøed dvìma 
vznikla hned na zaèátku fungování školy.relacje miêdzy uczniami i nauczycielami roky. Hlavnì se mi líbí, když jsou lidé 
Pravidelnì se schází s tøídními dùvìrníky, ti zaistnia³y w ka¿dej szkole. My, starsi, pamiê-v klášteøe rádi, že jsme pøijeli. Líbí se mi 
zase zapojují do práce další rodièe. Zájem tamy na pewno pocz¹tek roku szkolnegotaké, jak se øeholní sestry starají o ty lidí. 
rodièù o školu, jejich modlitby, návrhy co w naszym dzieciñstwie, kiedy to nauczyciele Vypadá to, že je mají strašnì rády a berou je 
zlepšit, jsou nesmírnì dùležité. A zde je další prowadzili nas do koœcio³ów, by uroczyst¹ jako za svoje.
rozdíl mezi církevní a státní školou - naši msz¹ œwiêt¹ rozpocz¹æ naukê, a ka¿dy Pavlína Kaletová - 10 let:Byla jsem už 
uèitelé mají tu výsadu, že se za nì modlí kolejny dzieñ rozpoczyna³ siê od modlitwy i jednou v klášteøe a tìšila jsem se, jak tam 
jejich žáci i rodièe. A naopak - naši žáci mají pieœni  „Kiedy ranne wstaj¹ zorze”.pojedu zas. Pøedtím  jsme tam zpívali na Den 
tu výsadu, že se za nì i za celé rodiny modlí Irena Szymonikowababièky a dìdeèka (svátek, který se slaví 

v Polsku - pozn. red.). Teï jsme tam byli na 
velikonoce. Už se tìším, až tam pojedu 
pøíštì. Líbila se mi tam velikonoèní výzdoba. 
Je mi moc líto tìch nemocných lidí a chtìla 
bych, aby se rychle uzdravili. Dìkuji Pánu
Bohu, že jsme tam mohli zpívat.

Czêsto dziœ mo¿na s³yszeæ o agresyw-
nym zachowaniu  dzieci i m³odzie¿y 
w szko³ach.„Taki siê stajesz, na co patrzysz. 
Czy tego chcemy, czy nie, stajemy siê 
podœwiadomie tym, na co najczêœciej 
patrzymy. Ka¿dy obraz wywo³uje w nas 
odpowiedni¹ reakcjê i ukierunkowuje nasze 
myœli. Do tego, jak to bywa z ka¿dym
uzale¿nieniem, cz³owiek szuka coraz 
wiêkszych doznañ. Warto wiêc zadbaæ 
o czystoœæ obrazów,  jakie mamy wokó³
siebie. Co siê sta³o z œwiêtymi obrazami i 
krzy¿ami w naszych domach?” (ks. A. Przy-
bylski)Nie tylko w szko³ach, ale czêsto i 
w domach rodzinnych jest Pan Bóg 
odsuwany na jedno z ostatnich miejsc. 
Bardzo dobrze, ¿e równie¿ w naszym 
mieœcie powsta³a Církevní základní škola,
która stara siê przywróciæ Panu Bogu 
w³aœciwe miejsce. Dyrektor szko³y  pani mgr 
Monika Guñková tak wypowiada siê 
o pos³aniu Církevní školy:Církevní základní 
škola v Tøinci svou koncepcí navazuje na 
tradici køes•anských tøíd - je otevøena dìtem 
z køes•anských rodin z rùzných denominací, 
ale i dìtem bez vyznání. Také uèitelé jsou 
køes•ané a jsou z rùzných denominací. Je to 
velmi dobrá zkušenost jak pro dìti, tak pro 
pedagogy. Uèíme se vzájemné úctì a vzá-
jemné spolupráci. S uèiteli máme jednou 
týdnì spoleènou modlitební chvilku, kde se 
spolu sdílíme u Božího slova. Pro svou práci 
jsme pøijali slovo z Prvního listu Timoteovi
1,5: „Cílem našeho vyuèování je láska
z èistého srdce, z dobrého svìdomí a 
z upøímné víry.“ Také žáci zaèínají každý den 



6

PROGRAM:

  6.00 hod. - odjezd od pekárny GVUZD v Tøinci
  9.00 hod. - pøíjezd do £agiewnik, mše svatá, prohlídka poutního místa, 

obìd
13.00 hod. - Kraków  Sukiennice, Koœció³ Mariacki, Katedra Wawelska, 

Pa³ac Arcybiskupi
17.00 hod. - Wadowice

Pøedpokládaný návrat kolem 20.00 hodiny.

Zg³oszenia wraz z zaliczk¹ w wysokoœci 300,- Kè (autobus + przewodnik) 
przyjmujemy do 1.6. 2007 w zakrystii.

1. Kolik svìdkù bylo nutné vyslechnout pøed vynesením jakéhokoliv
soudního rozsudku? (5 Moj 17,6; 19,15)

2. Kolik mužù doprovázelo Ezaua, když šel vstøíc Jákobovi? (1 Moj 32,7)
3. Kolik dní prožili Josefovi bratøi ve vìzení, když za ním pøišli do Egypta 

pro obilí? (1 Moj 42,17)
4. Kolik lidí za vlády Achaba a Jezábel se nesklonilo pøed Baalem?

(1 Král 19,18)
5. Kolik prorokù ukryl Obadijáš pøed pronásledováním královnou

Jezábel? (1 Král 18,4.13)
6. Kolik Židù se domluvilo, že nebudou jíst ani pít, dokud nezabijí Pavla?

(Sk 23,12-13)
7. Kolik žalmù má pouze tøi verše? (Kniha žalmù)
8. Kolik rokù života pøidal Bùh králi Chizkijášovi? (2 Král 20,6)
9. Kolik železných vozù mìl kenaanský král Jabín, který kraloval

v Chasóru a po dvacet rokù krutì utlaèoval Izraelské? (Soud 4,3)
10. Kolik lévijcù mìlo podle Davidova sèítání lidu zajiš•ovat èinnosti 

související s chrámovou službou? (1 Par 23,1-3)
11. Kolik košù drobtù sebrali po nasycení 4.000 osob? (Mat 15,37-38)
12. Kolik košù drobtù sebrali po nasycení 5.000 osob? (Mat  14,21)
13. Za kolik šekelù støíbra prodali bratøi Josefa do otroctví? (1 Mij 37,28)
14. O kolik mìsícù byl Jan Køtitel starší než Pán Ježíš? (Luk 1,24-26)
15. Za kolik mohla být prodána mast, kterou v Šimonovì domì pomazala

žena Ježíšovy nohy? Mar 14,5)
16. Kolik mužù padlo pro modloslužbu u zlatého býèka? (2 Moj 32,28)
17. O kolik stupòù se vrátil sluneèní stín jako ujištìní, že král Chizkijáš

bude uzdraven? (2 Král 20,8-11)
18. Kolik chlebù mìl Ježíš k dispozici, když nasytil zástup ètyø tisíc mužù, 

kromì žen a dìtí? (Mat 15,34)
19. Kolik loktù byla vysoká šibenice, kterou nechal Haman postavit

pro Morkodaje? (Ester 5,14)
20. Kolik hodin trvalo zatmìní slunce pøi ukøižování Pána Ježíše? 

(Mat 27,45)

Biblický kviz

K  p re z e n t ac i  k n i h y  J o s e p h a  
Ratzingera - Benedikta XVI.

Ve vatikánské Synodní aule byla 
v dubnu pøedstavena kniha Josepha 
Ratzingera - Benedikta XVI. „Ježíš 
z Nazareta.“ Svatý otec ji zaèal psát 
ještì jako kardinál, jak uvádí v pøed-
mluvì, v létì roku 2003. „Protože
nevím, kolik sil a èasu mi ještì bude 
dáno, rozhodl jsem se publikovat
jako I. èást deset kapitol zahrnu-
jících období od køtu v Jordánu do 
Petrova vyznání a Promìnìní,“ píše 
Benedikt XVI. v úvodu. Zdùrazòuje
také, že kniha není vyjádøením 
uèitelského úøadu církve (magis-
teria), nýbrž je výsledkem osobního 
hledání „Boží tváøe.“
Pøedstavený tøísetstránkový svazek 
zaèíná úvodem nadepsaným „První
pohled na Ježíšovo tajemství.“ 
Joseph Ratzinger v nìm píše, že 
„kristologii“, tedy „tajemství Syna 
zjevuj ícího Otce“,  nacházíme 
„v každém Ježíšovì slovu a èinu.“ 
Autor proto rozebírá jednotlivé 
etapy Jeho veøejného života, poèína-
je køtem, pokušením a hlásáním 
evangelia o Božím královstvím.
Pokraèuje kapitolami o Kázání na 
hoøe, modlitbì Pánì, o Jeho uèed-
nících a podobenstvích. Dále Papež
vykládá velké obrazy Janova evan-
gelia, jako je voda, vinný kmen, 
víno, chléb a pastýø. Pak pøedsta-
vuje „dvì významné etapy Ježíšovy
cesty: Petrovo vyznání a Promì-
nìní.“. Poslední, 10. kapitola, nese 
nadpis „Ježíš mluví o sobì“ a obsa-
huje interpretaci tøí výrazù, jimiž 
Kristus charakterizoval sebe sama:
„Syn Èlovìka“, „Syn“ a „Já jsem“.
Knihu publikují souèasnì naklada-
telství Herder v nìmèinì, Rizzoli
v italštinì a Wydawnictwo M 
v polštinì.
Nová Papežova kniha Ježíš z Naza-
reta trhá knihkupecké rekordy. Za 
jediný den bylo v Itálii prodáno 50 
tisíc výtiskù. Oznámilo to naklada-
telství Rizzoli, které oznaèilo svazek 
vydaný v den 80. narozenin Be-
nedikta XVI. za „mimoøádný nakla-
datelský úspìch“. Nakladatel, který
z povìøení Libreria Editrice Vaticana
zprostøedkovává také prodej nakla-
datelských práv do celého svìta už 
rozhodl o druhém vydání. Celkový
náklad tak vystoupí na 420 tisíc 
svazkù.
pøevzato z www.radiovaticana.cz

Ježíš z Nazareta 
Kolik...?

Tøinecká farnost jako dùkaz své vdìènosti 
za obdržené milosti od Pána Boha poøádá 

ve ètvrtek 21. 6. 2007

POU• DO KRAKOWA A £AGIEWNIK

PIELGRZYMKÊ AUTOKAROW¥ DO KRAKOWA I £AGIEWNIK
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Tento rok se znovu konalo Diecézní se koncertu køes•anské skupiny Timothy, sedìli v kapli sester pøed milosrdným 
setkání mládeže. Konkrétnì ve dnech 23. která hrála opravdu fantasticky. Do Spasitelem, bylo nám kouzelnì a ani se 
- 25. 3. 2007 v malebném mìstì pøíznaè- fajnové lehce rokové hudby se vlévala nám nechtìlo pryè.
ného jména: Mìsto Albrechtice. Setkalo slova plná lásky k Ježíši. Na kutì jsme se No a když se sobota pøehoupla na 
se tam neuvìøitelných 600 mladých lidí, dostali kolem 11. hod. veèer a neuplynulo nedìli, nastal den odjezdu. V tìlocviènì 
kteøí èekali èím je tentokrát toto setkání ani 9 hod. spánku (to samozøejmì nevadí) jsme se všichni pomodlili ranní modlitbu, 
pøekvapí. Po celé tøi dny jsme mìli zajiš- a už jsme vstávali na budíèek. Po snídani rozlouèili se krásnými písnìmi zpívanými 
tìný vtipný a zároveò pouèný program, jsme se opìt sešli v tìlocviènì, kde jsme Pánu a v závìru jsme se domluvili na 
jenž uvádìli dva sympatiètí kluci. Zbýva- vzdali chválu Pánu Bohu v ranní modlitbì, osmou hodinu veèerní, kdy se všichni ve 
jící èas nám vyplòovaly workshopy, mše zazpívali spoustu krásných písnièek za svých domovech mùžeme sejít k mod-
svaté, písnièky, ranní rozcvièky a jiné doprovodu skalické scholy, která byla litbì za naši diecézi a mládež. Naše 
aktivity. mimochodem opravdu skvìlá, též mohli modlitby jsou totiž nenahraditelné a ne-

Byla jsem na nìèem takovém poprvé a vyslechnout zajímavá svìdectví. mùžeme to pøece všechno nechat na 
mùžu øíct, že se velmi tìším na další Dopolední program zahrnoval - v míst- našem biskupovi a knìžích… Pak už jsme 
podobnou akci. Èlovìk tam pozná nové ním kostele - mši svatou, která byla spìchali na autobus, který nás mìl zavést
pøátelé a zažije mnoho legrace. A nako- nádherná a nezapomenutelná. Zde došlo do Krnova na mši svatou. Po rozlouèení 
nec, mottem celého setkání bylo: „Jako já vlastnì i k naplnìní našeho setkání se mìly totiž jednotlivé dìkanáty rozjet
jsem miloval vás, tak vy se milujte v setkání s Ježíšem Kristem v Eucharistii. do urèených farností, abychom plnili celé
navzájem“. I místní obyvatelé byli zøejmì udiveni, to poslání našeho setkání - dìlit se o svou 

Anna W. když vidìli prùvod tolika mladých smìøu- víru a hlásat radostnou zvìst, že Ježíš za 
jících do kostela. Myslím, že tady by jistì nás umøel a vstal z mrtvých, aby nám
vzaly za své nìkteré pøedstavy lidi, že navrátil ráj.Je krásné jet na akci, kde se seznámím 
kostel, to je knìz a staøí lidé…Odpoledne No a nakonec nejvìtším úletem, mù-s lidmi, které spojuje to samé, co mì: 
jsme se mohli dobrovolnì zúèastnit work- žu-li to tak nazvat, byla cesta motoráèkem Bùh. Ano na této akci se setkalo kolem 
shopù na rùzná témata a sobotní veèer z Krnova do Opavy-Východ. Když jsme 700 køes•anù, a to je velký poèet! Ptáte se 
jsme mohli prožít buï na modlitbì Taize tak èekali na nádraží ve skupince asi 100 co jsme tam celý víkend dìlali? Modlili se, 
v tìlocviènì, zdramatizovaném rùženci lidí, pøifièel na nádraží jeden vagónek zpívali, chodili jsme na rùzné workshopy 
v kostele nebo na adoraci v kapli sester motorového vláèku. Zprvu se to zdálo (skupinky). A opravdu to stálo za to!
Boromejek. Nejprve jsem mìla v úmyslu neuvìøitelné, ale nakonec jsme se tam V pátek veèer jsme dokonce mìli živý 
podívat se na všechny tøi programy, ale opravdu naskládali, aèkoli se stálo i na koncert køes•anské skupiny „Timothy“.
nakonec jsem zùstala hned na prvním, na záchodì.Všichni si to užívali. No sami øeknìte, kdy 
zdramatizovaném rùženci, který mì Závìrem mùžu jen dìkovat Pánu Bo-jste naposledy byli na nìjakém skvìlém 
opravdu dostal. V tmavém kostele se hu, že jsem mohla prožít tak fantastický koncertì? Tohle se nedá popsat, to bylo 
postupnì rozsvìcovala za každým zdrá- víkend ve spoleènosti svých vrstevníkù, naprosto úžasné - jako by tam byl mezi 
vasem jedna svíèka, až jich tam na konci mezi kterými se nemusím bát výsmìchu námi sám Ježíš. Musím pøiznat, že mì 
pobožnosti hoøelo50 a mezi jednotlivými èi jiných projevù nesouhlasu vùèi mé osobnì to hodnì dojalo… V sobotu byla 
desátky se hrála scénka rozvíjející dané víøe. Pane opravdu moc dìkuji!!! A ještì sloužena mše svatá, kterou vedl otec 
tajemství. Bylo to opravdu úžasné! Po nìco, kdyby nìkdo litoval, že nevyužil biskup (F. V. Lobkowicz). Kostel byl plný 
ukonèení rùžence jsme s kamarádkou šanci, tak na léto se plánuje celostátní mladých lidí - to se tak èasto nevidí. Mše 
ještì rychle spìchaly na adoraci, kde setkání mládeže v Táboøe.sv. byla nádherná tak jako vždycky! 
jsme stihli alespoò závìreèné požehnání. Odpoledne se konaly výše zmiòované 
Ale pøesto to stálo za to.. Když jsme tak workshopy a každý šel na ten, na nìjž se 

zapsal. Bylo tìžké vybrat si z tolika 
skupinek tu jednu, která by mi 
vyhovovala, ale podaøilo se… A nakonec 
pøišla nedìle… Všichni jsme se rozlouèili 
a rozjeli se do svých farností … domù.

Mládí je velmi krásné a já vìøím, že na 
pøíští akci se nás tam s pomocí Boží sejde 
ještì mnohem víc. 

Klára J.

„Tak jako jsem já miloval vás, tak vy se 
milujte navzájem“.  (Jan 13,34)

Tato slova Pána Ježíše byla takovým 
hlavním úmyslem i celého našeho setká-
ní mládeže, které se uskuteènilo ve dnech 
23.-25.3. 2007 v Albrechticích u Krnova. 
Kolem sedmi veèer jsme všichni š•astnì 
dorazili na albrechtické nádraží. Ubytová-
ni jsme byli v nedaleké místní základní 
škole. Aèkoli nás uvítalo nevlídné deštivé 
poèasí, ve vzduchu byla cítit taková po-
hodová a správná atmosféra. Už velkým 
dojmem na mì zapùsobilo kolik se nás 
v tìlocviènì albrechtické základky, kde 
jsme byli ubytováni, sešlo. Právì i náš 
otec biskup František Lobkowicz, když 
shlédl dav asi 600 mladých lidí, byl 
vyloženì nadšen… „Pøi pohledu na vás 
se pøece nemohu cítit sám…“ Øíkal to i 
proto, že se ho èasto ptají, zda mu 
nechybí rodina… Takovou velkou rodinu 
nemá ale asi nikdo.

Po skonèení zahajovacího programu 
jsme mohli zùstat v tìlocviènì a zúèastnit 

Svìdectví z Diecézního setkání mládeže

Lucie B.
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5. nedìle velikonoèní (6.5.)
1. ètení: Sk 14,21b-27; 2. ètení: Zj 21,1-5a; 
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
Žalm: odp. Budu tì oslavovat na vìky, mùj 
Bože, Králi.
Ref. Bêdê Ciê s³awi³, Bo¿e mój i Królu.

6. nedìle velikonoèní (13.5.)
1. ètení: Sk 15,1-2.22-29; 2. ètení: Zj 21,10-
14.22-23; Evangelium: Jan 14,23-29
Žalm: odp. A• tì, Bože, velebí národy, a• tì 
velebí kdekterý národ!
Ref. Niech wszystkie ludy s³awi¹ Ciebie, 
Bo¿e.

7. nedìle velikonoèní (20.5.)
1. ètení: Sk 7,55-60; 2. ètení: Zj 22,12-14.16-
17.20; Evangelium: Jan 17,20-26
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen
nad celou zemí.
Ref. Pan Bóg króluje ponad ca³¹ ziemi¹.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (27.5.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: Øím 8,8-17; 
Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, a 
obnovíš tváø zemì.
Ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi ziemiê.

Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (3.6.)
1. ètení: Pø 8,22-31; 2. ètení: Øím 5,1-5; 
Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
Ref. Jak jest przedziwne imiê Twoje, Panie.

Nedìlní a sváteèní
liturgie v kvìtnu

Poøad bohoslužeb v kvìtnu

most

Pøíští èíslo MOSTu
vyjde 3. èervna 2007.

Pøíspìvky mùžete zasílat
do 22.5.2007.

Denní modlitba Apoštolátu
Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì• sebe 
samého za záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví 
o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì• 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které nám 
pøedkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento mìsíc:
1. Všeobecný úmysl: Aby se všichni 
køes•ané nechali vést Božím slovem a byli 
vnímaví pro Boží znamení podle pøíkladu 
Panny Marie.
2. Misijní úmysl: Aby mìla církevní
výchovná zaøízení v misijních zemích 
dostatek dobrých uèitelù.
3. Národní úmysl: Aby maminky mìly 
odvahu pøijmout dìti a doèkaly se na nich 
radosti.

Úmysly apoštolátu modlitby
– kvìten 2007

1. Nedìle 6.5.2007 - 5. nedìle veliko- 13. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají
noèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50  a 17.00 v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu,
èesky. pátek - ranní èesky, veèerní polsky.
2. Nedìle 13.5.2007 - 6. nedìle veliko- V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky,
noèní; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50  a 17.00 veèerní èesky.
polsky. 14. Každý ètvrtek od 16.00 a první pátek 
3. Pondìlí 14.5.2007 - svátek sv. Matìje, po ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší
apoštola. Svátosti Oltáøní. 
4. Støeda 16.5.2007 - svátek sv. Jana 15. Každý pátek po ranní i veèerní mši 
Nepomuckého, knìze a muèedníka, svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
hlavního patrona Èech. s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
5. Ètvrtek 17.5.2007 - Slavnost Nanebe- denství. První pátek v mìsíci - litanie a 
vstoupení Pánì. zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.
6. Nedìle 20.5.2007 - 7. nedìle veliko- Každý poslední pátek v mìsíci v prùbìhu
noèní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50  a 17.00 celého školního roku se modlíme za dìti,
èesky. mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele 
7. Nedìle 27.5.2007 - Slavnost Seslání a vychovatele pøi veèerní adoraci Nej-
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 èesky, 7.50 svìtìjší Svátosti Oltáøní od 16.00 hodin
a 17.00 polsky. (mimo dobu postní).
8. Ètvrtek 31.5.2007 - svátek Navštívení 16. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
Panny Marie. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny 
9. Pátek 1.6.2007 - první pátek v mìsíci. pøed zaèátkem mše svaté je možno
10. Nedìle 3.6.2007 - Slavnost Nejsvì- pøistoupit ke svátosti smíøení. Mše svatá
tìjší Trojice; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50  a v Nemocnici Sosna je sloužena každou
17.00 èesky. sobotu v 15.30. Pøede mší sv. pøíležitost 
11. V mìsíci kvìtnu slavíme dennì ke svátosti smíøení.
májové pobožnosti - v nedìli pøed veèerní
mší svatou, v týdnu po veèerní mši svaté.Redakce neruèí za jazykový sled 
12. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerníjednotlivých mší sv. Sledujte vývìsku 
mší svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti v kostele!
Oltáøní a svátostné požehnání. Poslední
nedìle v mìsíci - Mariánské veèeøadlo.

Program spotkañ

19. 5. 2007  Spotkanie Sympa-
tyków Radia Maryja w Cz. Cieszy-
nie -  Ale jach,  Koœció³  NSPJ 
„Celostátní setkání hnutí MAITRI“
• Odjazd poci¹giem - godz. 12.22, 
dworzec kolejowy Trzyniec I
• Odjazd autobusem - godz. 12.10, 
dworzec autobusowy Trzyniec I, 
z przystanku Czeski Cieszyn

21. 5. - 25. 5. 2007  Wystawa
w Koœciele œw. Alberta w Trzyñcu
w II rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II pt. „PAPIE¯ I DZIECI“

28. 5. 2007  Spotkanie z Pismem
Œwiêtym i Katechizmem w salce 
parafialnej o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian.

Pozvánka
Modlitební spoleèenství matek 
modlící se za své dìti zve všechny 
farníky na adoraci a mši svatou, 
a to v nedìli dne 20. kvìtna 2007 .
Adorace  zaèíná ve 14.00 hod. a 
poté bude mše svatá ve 14.30 
hod.  Tato mše svatá se bude konat
u pøíležitosti svátku Dne matek.


