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ALELUJA

Když uplynula sobota a zaèínal první den týdne, pøišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly 
k hrobu. A hle, nastalo velké zemìtøesení, nebo� andìl Pánì sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na nìm. 
Jeho vzezøení bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. 

Mt 28, 1-4
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Se smutkem sleduji svìtská média, dalších 200 000, ocitáme se pøed odpu-
která se v poslední dobì pustila do kritiky divou operací, na niž je tøeba poukázat. 
církve takovým zpùsobem, že k tomu není Èísla této katastrofy k nám promlouvají 
možné mlèet. O to více mì potìšil hlas, o morální chorobì naší doby a vyžadují, 
který se objevil v italském internetovém abychom pøíèinu soužení západních 
deníku II Sussidiario a který pro Vatikánský spoleèností hledali nikoli v celibátu kato-
rozhlas pøeložil Milan Glaser. Autorem lických knìží, nýbrž v sexuální revoluci 
èlánku je Jose Louis Restana a zásadní roku 1968, v relativismu a ve ztrátì 
pasáže textu bych rád tímto zprostøedkoval smyslu života. Nikdo napøíklad neøíká, že 
i ètenáøùm Katolického týdeníku: ve Spojených státech byl pìtkrát vyšší 

Možná, že letošní postní doba bude pro poèet obvinìných mezi pastory protestant-
Benedikta XVI. nejtìžší. Po hoøkém potvr- ských komunit anebo že ve stejném 
zení toho, co prohlásil jako prefekt období, kdy bylo v této zemi odsouzeno 
Kongregace pro nauku víry bìhem rozjí- nìco pøes 100 katolických knìží, bylo za 
mání Køížové cesty u Kolosea v roce 2005 stejný zloèin zároveò odsouzeno 5 000 
(„Kolik špíny je v církvi!“), následuje nyní profesorù gymnastiky a trenérù. A nikdo 
nechutný hon, kterého se úèastní svìtská pøitom nežádal vysvìtlení na Basketbalové 
média rùzného ražení, disidenti typu Hanse federaci! A nakonec, údaje nejvíce depri-
Künga a lobby šiøitelù nových lidských mující: oblastí, ve které se vyskytuje 
práv. Jsou to dny tmáøství a hnìvu sdìlo- nejvíce pøípadù pohlavního zneužití nezleti-
vacích prostøedkù a Petr je opìt uprostøed lých, je rodina (zde dochází ke dvìma 
bouøe. S hodináøskou pøesností se dostá- tøetinám registrovaných pøípadù). Co tedy 
vají na pøetøes pøípady plnící funkci cílenì má s tím vším do èinìní celibát? Ponech-
navádìných bomb. Oèekává se list me stranou staré obsese Hanse Künga a 
katolíkùm v Irsku, jenž je reakcí na hrozná jeho archaickou køižáckou snahu o odstra-
obvinìní tzv. Ryanovy komise. Tisk vyta- nìní nervù a podstaty církve. Od svìt-
huje staré pøípady v Holandsku, Nìmecku, ských médií, která se dovolávají vìdeckos-
Rakousku a Švýcarsku, z nichž mnohé již ti, preciznosti a profesionality, se však 
stanuly pøed soudem a byly už archivová- oèekává vìtší objektivita. Minulý týden 
ny pøed 20 èi 30 lety. Vznìtlivý materiál na dálkovì ovládaná „morální panika“ zasáhla 
konstrukci špinavého, ale i falešného dobøe svùj cíl. Hon se soustøedil na tu 
pøíbìhu. Je to snaha vykreslit v kolektivní nejvìtší koøist, samotného Benedikta XVI., 
pøedstavivosti takovou podobu církve, papeže, který provìtral vzduch a zavedl 
která je nejenom jakýmsi cizím tìlesem øadu opatøení za úèelem maximální trans-
v postmoderní spoleènosti, ale urèitým parentnosti, kooperace s autoritami, a 
druhem zrùdy, jejíž morálka a interní zejména péèe o obìti. Byl to papež, který 
disciplína vedou její èleny k anomáliím a se ve Spojených státech a v Austrálii tváøí 
úchylkám. Ano, toto je církev, která v tváø setkal s tìmi, kteøí byli vystaveni 
vychovala Evropu k uznání lidské dùstoj- oné hrùzné zkušenosti, aby požádal o od-
nosti, v lásce k práci, literatuøe a zpìvu; ta, puštìní jménem církve, jejímiž zranìnými 
která vynalezla nemocnice a univerzity a èleny jsou, a zasluhují proto pøednostní 
zavedla právo a omezila absolutismus… pozornost. Naøknutí papeže Ratzingera 
Nyní to vše není dùležité. Se stejným právì na tomto poli by si zasluhovalo 
potìšením, které nìkteøí zakoušejí pøi pouhé pohrdání, pokud by neodhalovalo 
odstraòování jejich symbolù z veøejného nìco dùležitého o této historické dobì. 
prostoru, se jiní pokoušejí o demolici jejího Existuje kulturní, politická a mediální moc, 
obrazu v kolektivním povìdomí. Otázka zní: která si bez uzardìní a rozpakù vzala na 
je pravdou, co se nám øíká, anebo nikoli? mušku Petra. Zajisté to není poprvé a je 
Podívejme se na èísla. Napøíklad v Nì- vhodné si to pamatovat. Zuøivost a použité 
mecku z 210 000 pøípadù zneužití nezleti- zbranì jsou však tentokrát mnohem 
lých, jež byly oznámeny od roku 1995, se podlejší než døíve.
jich 94 týkalo rùznými zpùsoby církve. 

JAN GRAUBNER, olomoucký arcibiskupPokud velká média kladou na první stránky 
pøevzato z Katolického týdeníku è. 13/XXI94 pøípadù a záludnì pøitom zamlèují 

Útoky na církev pøipomínají 
hon na èarodìjnice

dovolte, abychom Vás ve zkratce informo-
vali o aktivitách Charity Tøinec.

Svoji èinnost jsme zamìøili na pomoc 
rodinám peèujícím o nemocného v pøiroze-
ném domácím prostøedí. 

Provozujeme pùjèovnu zdravotních a 
kompenzaèních pomùcek, asistenèní službu 
a novì i úklid domácností, nákupy nebo 
drobné opravy.

Sídlíme v mìstských prostorách na ulici 
Lidické èp. 1272 (levý bok Hotelu Steel), kde 
máme také sklad.

Pomùcky zapùjèujeme od roku 2008 a je 
o nì zájem. Za loòský rok bylo sepsaných 
136 smluv, to znamená, že tolik rodin 
pùjèovnu využilo. Nejvíce se pùjèují poloho-
vací postele, matrace proti proleženinám 
a mechanické vozíky, ale také chodítka, 
n á s t a v c e  n a  W C  a  d a l š í  ( v i z  
www.charitatrinec.cz).

Od února loòského roku funguje asistenèní 
služba. Vyškolení pracovníci (pracovník v so-
ciálních službách) docházejí do domácností 
a buï zastoupí rodinu v péèi o nemocného 
v dobì její nepøítomnosti (napø. rodina 
pracuje) nebo pomáhá samotným osobám, 
které vlastními silami nezvládají nìkteré 
èinnosti (vaøení, uklízení, osobní hygienu).

Tato služba je placená, ale klient zdaleka 
nepokryje výdaje spojené se službou. Jsme 
závislí na grantech a sponzorských darech. 
Velkým pøínosem je pro nás výtìžek z Tøí-
králové sbírky, prodeje pou�ových srdíèek a 
svíèek na Boží hod velikonoèní. 

Právì nyní 4.4.2010 probìhne další prodej 
svíèek pøed kostelem po všech mších 
svatých.

Svoji službu právì nyní doplòujeme 
o úklid, nákup nebo drobné opravy. Nechce-
me konkurovat velkým firmám, ale chceme, 
aby naše nabídka služeb byla pokud možno 
komplexní. Charita poøádá také školení pro 
rodiny peèující o nemocného. Dozvíte se tam 
rùzné praktické rady co se týèe péèe a také 
vás nauèí fyzioterapeut Mgr. Seweryn 
Krzywoò jak nemocného polohovat, abyste si 
neublížili vy.

Pokud tyto informace o èinnosti Charity 
Tøinec jsou nedostaèující, rádi na dotazy 
zodpovíme každé pondìlí od 9,00 – 16,00 
a ve støedu od 9,00 – 12,00 osobnì v pro-
vozovnì nebo v této dobì i po telefonu na è. 
558 993 587 nebo 724 257 219.

Budeme také vdìèni za každou radu, nový 
nápad nebo nabídku pomoci z vaší strany. 
Dìkujeme 

Za Charitu Tøinec Marta Bezecná

Drazí farníci, 



Jednou z nejznámìjších osobností porozbíjené sportovní stadiony èi nové ještì naléhavìji: „Krásou vynikáš nad lidské 
církve u nás je bezesporu Otec kardinál omítky, které se stávají magnetem sprejerù. syny, pùvab se rozlévá po tvých rtech - 
Tomáš Špidlík. Èlovìk si troufl ale i na tváø Ježíše Krista. vždy� jsi vítìz nad smrtí…!“ Nejkrásnìjší je 

Žije sice v Øímì, ale se svou vlastí Právì pøed Velikonocemi se dostává do Kristus - kdo vidí mne, vidí Otce - Aleluja! 
udržoval i v dobách totality kontakt jak to jen pohybu podivná lavina: zøejmì že støelivo Kontemplujte Kristovu tváø, abyste bezpeènì 
šlo. Mnozí si jej pamatují z vysílání rùzného charakteru dochází, tak sáhnìme rozeznali, co je její vlastní krása a co je 
Vatikánského rozhlasu, pokud nám jej po starém osvìdèeném, pøed èímž se moc lidský plivanec.
zrovna nerušily socialistické rušièky. Loni se bránit nedá. Opìt padesát let staré „aféry A ještì jedna vìc: pozor, abychom taky 
dožil požehnaného vìku devadesáti let a ohlednì pedofilního zneužívání dìtí a my vìøící neplivali tak trochu Kristu do tváøe, 
jeho pøínos v teologické vìdì je opravdu mládeže…“ Pøedtím zase køik kolem abychom se tomuto svìtu líbili, že nejsme 
veliký. Jednou dával duchovní cvièení i restitucí, èi vlastnictví katedrály sv. Víta fanatiky a že svou víru nebereme ani vážnì.
Svatému Otci Janu Pavlovi II. Nedávno jsem v Praze. Jak rádi bychom pùsobili takovým 
zahlédl spíše už asi závìr jeho pøednášky, Prostì musíme tu Kristovu tváø poplivat, dojmem, aby nás svìt pøijal… Ale o jaké 
kterou konèil slovy: „… a nejkrásnìjší je aby nikoho nepøitahovala. Ohlednì onìch pøijetí stojíme? Stojíme o pøijetí tìch, kteøí 
Kristus. On øíká - kdo vidí mne, vidí Otce.“ sexuálních afér: olomoucký arcibiskup Jan plivou do tváøe Krista a jeho tajemného tìla, 
Jestli platí, že nìkdy mùže být vrcholem Graubner ve svém èlánku v Katolickém protože je jim pøekážkou v tom, aby se oni 
skladby až její poslední akord, pak tady to týdeníku z Kvìtné nedìle píše, že registro- sami cítili Bohem?

P. František platilo naprosto pøesnì. Neslyšel jsem tu vaných pøípadù zneužití je asi 210 000, 
pøednášku celou, ale tahle poslední vìta mì z toho ale jen v 94 pøípadech byli v tìchto 
opravdu v tom nejkrásnìjším slova smyslu vìcech knìží nebo církevní osoby. Jenže 
nadzvedla ze židle. Pøi této vìtì se pan média to podají tak, jako by to všechno bylo 
kardinál nepopsatelnì krásnì usmál a zùstal na církvi. Už pøed èasem jsem pochyboval o 
v tom úsmìvu ještì chvíli. Chvíli jsem tìchto vìcech s tím, že kdyby toho bylo až 
hledal, jako bych to už nìkdy slyšel, poøád takové množství, že by knìží nemìli èas na 
mi cosi øíkalo, že to není vynález pana nic jiného, než na zneužívání, èehož by si 
kardinála, - teolog taky nic nevynalézá, musel nìkdo všimnout døív, než se o tom po 
pouze pøijímá Boží zjevení od Boha a pùlstoletí zaèalo mluvit. Pøipomínám znovu:
pøedává ho jiným. A pak mi svitlo, když jsem Zkuste si stìžovat na policii, že vám 
se modlil breviáø a v žalmu pìtaètyøicátém nìkdo pøed padesáti lety ukradl hrábì na 
jsem èetl slova: „Krásou vynikáš nad lidské seno, èi jízdní kolo. Asi se vám vysmìjí 
syny, pùvab se rozlévá po tvých rtech a s otázkou - A to víte teprve nyní? Kdesi 
proto ti Bùh požehnal navìky…“ A hned mì v médiích se dokonce psalo, jak ochotnì se 
zase napadla slova Svatého Otce Jana advokáti chytají tìch rádoby poškozených, 
Pavla II., která vyslovil nìkolikrát možná rok, protože z toho budou mít taky zisk.
dva pøed svou smrtí: „Kontemplujte Kristovu Ty plivance na Kristovì oslavené tváøi 
tváø!“ Kontemplovat znamená vhlížet se, ne nejsou jeho produktem, to je produkt nás 
pouze si prohlédnout nìjaký krásný lidí. Když se slina dùkladnì umyje, je celá 
obrázek. Tváø je vizitkou vnitøního života. tváø èistá. Slina nepatøí ani k její podstatì 
Tak si to ještì jednou srovnejme: Žalm 45 ani není obrazem té tváøe. Kolik rùzných 
“Jsi ze všech lidských synù nejkrásnìjší…“ - plivancù letìlo na Církev jako takovou a 
Otec kardinál Špidlík: „Nejkrásnìjší je pøesto zùstává v Božích oèích svatou a není 
Kristus - kdo vidí mne, vidí Otce“ a papež žádného znaku, kterým by bylo signalizová-
Jan Pavel II: „Kontemplujte Kristovu tváø!“ no, že konèí. Pán se s církví ztotožnil, je v ní 
Máme k tomu velice vzácnou pøíležitost: po trvale pøítomen. Kdyby tomu tak nebylo, 
šesti týdnech zpíváme opìt Sláva na dávno by neexistovala a existence jakési 
výsostech Bohu, po tøech dnech ticha se takové skupiny by nešla nikomu na nervy. 
opìt z vìží kostelù rozeznívají zvony a Tak dávejme dobrý pozor na to, co je 
slavným Aleluja slavíme triumf Krista nad lidská slina a co je krása Kristovy tváøe. 
svìtem, høíchem a smrtí… Nedivme se, že nìkomu vadí tøeba církevní 

Kristus zmrtvýchvstalý již neumírá, smrt školy, vždy� my tu mládež potøebujeme 
nad ním už vládu nemá… Jak musí být køes�ansky nevychovanou, abychom s ní 
teprve krásný nyní…! Ovšem ke kráse mùže mohli dìlat co chceme a aby nám nedìlala 
mít èlovìk dvojí vztah podle svého vnitøního potíže tím, že má tøeba i urèité zábrany. 
nastavení. Komunistická totalita to brala skrze 

Èlovìk normální a inteligentní se kriminály, vyhrožování, pronásledování a 
z krásy tìší, krásu chrání a tøeba i krásu rùzné jiné zpùsoby, kterým slabší jedinci 
vytváøí. Jenomže máme lidi, které krása podlehli. Jenomže utrpením køes�anství 
dráždí nìkdy skoro k nepøíèetnosti. Dnes rostlo. A tak to zkusme jinak: naplivejme 
nás už neudiví rozbité lavièky v parku, Kristu do tváøe a lidé od nìj budou odcházet 
pøestože nedávno byly nové, neudiví nás sami. Kdo by obdivoval poplivanou tváø? 
pošlapané kvìty na záhonì v parku, Jenomže máme Velikonoce a dnes zaznívá 
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A svìtlo opìt zazáøilo

Buï Tobì sláva, 

jenž jsi z mrtvých vstal, 

smrt již nemá práva, 

Vítìz Tys a Král!

Pokolikáté již, milé sestry a milí 
bratøi Vám i my, èlenové redakce 
MOSTu, chceme oznámit tu nej-
úžasnìjší zprávu, která se kdy 
udála v lidských dìjinách? Ano, 
již sedmnáctý rok voláme spolu 
s apoštoly, evangelisty, se všemi 
zástupy vìøících všech vìkù – 
Kristus vstal z mrtvých! Zkusme 
toto poselství nést dál, mezi své 
spolupracovníky, mezi spolu-
cestující v autobuse, návštìv-
níkùm marketù, kteøí sami 
nedokážou pozvednout hlavu a 
spatøit obzory, o kterých dopo-
sud netušili, sdìlme lidem kolem 
sebe, že existuje nìco mnohem 
vìtšího než pouze nakoupit dva 
výrobky za cenu jednoho.  
Zmrtvýchvstalý nám nabízí 
VŠECHNO a zadarmo!

Alleluja! Jezus ¿yje! 
Ju¿ Go d³u¿ej grób nie kryje, 

w którym trzy dni 
spoczywa³.

 Wdziêcznym sercem 
zaœpiewajmy Zbawcy 
zmartwychwsta³emu! 

Alleluja! 
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MOST: Otèe Adame, uplynulo 12 povolání.
mìsícù od doby, kdy jsme mìli možnost 

Nemohu øíct, že by mìla krizi. Je 
poslouchat Vaše milá, povzbudivá a 

jasné, že Bùh bude dávat tolik knìží, kolik 
zároveò rozumná slova týkající se naší 

budeme potøebovat. Momentálnì naše 
víry a vztahu k Pánu Bohu. Jak jste prožil 

farnosti jsou celkem obsazeny. Samo-
poslední rok a co se ve Vašem životì 

zøejmì, že povolání budou jenom tehdy, 
událo? 

když my, knìží, ukážeme mladým ho-
P. ADAM RUCKI: Uplynul rok, já se chùm, jak je to krásné být knìzem, když 

zase mohu tìšit z tøineckých  farníkù a budeme žít pro druhé, když budeme 
jsem vždycky povzbuzen otevøeností srdcí darem a jistì i ti mladí chlapci si øeknou „já 
farníkù. Jsem povzbuzen jejich zbožností bych chtìl dìlat to co pán faráø, žít tak 
a vírou a mohu øíct, že když tak putuji po jako on“. Nejednou jsem to jako spirituál 
celé Moravìnce a dávám ty duchovní slyšel v semináøi, když jsem se ptal 
obnovy, diecézi brnìnské, olomoucké chlapcù, jak se dostali do semináøe. Èasto 
nebo i tady ostravsko-opavské, nikde jsem to bylo: „Nadchnul mì náš pán faráø. Chtìl 
se nesetkal s tak hojnou úèastí, ale i s bych sloužit, žít, pracovat pro Boha i lidi 
takovou velikou vírou, otevøeným srdcem, jako on.“ 
jako v Tøinci (no kromì, myslím, Jablun- knìží dávám ještì duchovní cvièení Jak velký je orientaènì podíl knìží, 
kova). Je to vždycky veliká radost rozdìlit øeholním sestrám, nìkdy i laikùm, kteøí k nám pøišli pomoci ze sousedního 
se o Ježíše. Jak už jsem øekl - nejvìtším rekolekce bohoslovcùm nebo i exercicie Polska nebo i Slovenska? 
štìstím není setkat se s Ježíšem, ale pøed jáhenským svìcením nebo v konvik-
rozdìlit se o Nìho s ostatními. Bìhem Z Polska je v naší diecézi pøibližnì tu. Takže tak se tento rok naplòuje právì 
toho minulého roku moje služba spoèívala kolem šedesáti knìží, diecézních i touto službou. Samozøejmì musí tam být i 
v neustálém startování automobilu a øeholních a ze Slovenska to bude tak asi studium a hlavnì modlitba, protože 
ujíždìním za svými spolubratøími, zvláštì kolem deseti. k èemu by bylo setkávání s bratøími a 
za tìmi, kteøí mají nìjaké tìžkosti, kteøí tøeba i sestrami, kdybych se nemodlil. Otázka na tìlo: potøebují naši duchov-
mají deprese, nìkdy tìžkosti psychické Slova jsou slova, ale duchovní odborníci ní pastýøi „èasto a hodnì“ pomoc a radu 
nebo jakýmsi zpùsobem èásteènì øíkají, že v 70 % dáváme to, co jsme, svého zkušeného biskupského vikáøe pro 
vyhoøeli. Být nablízku tìmto spolubratøím jenom 30 % jsou slova. A to, co jsme, to je duchovní povolání? Svatý Jan Maria 
je pro mì veliká radost a mohu øíct, že ten Kristus, který žije v nás. Budeme-li se Vianney øekl, že vìøící na cestì ke 
velmi rád se vracím a jsem š�astný, modlit, budeme-li adorovat, naplòovat se svátosti potøebuje svaté knìze. V letošním 
protože, když èlovìk se dá druhým, Bohem, potom Ho poneseme druhým a to roce knìží jsou tato slova velmi aktuální… 
dostává nìkdy daleko víc než dává. bude ten nejkrásnìjší dar. Tak jak Maria Øeknìte prosím našim ètenáøùm svoje 
Nìkdy se zdá, že jsem nepøišel vhod, že nesla pod srdcem Ježíše Alžbìtì, i my pocity a zkušenosti v tomto ohledu…
to bude jenom pár minut a potom se ta mùžeme nést Toho, kterého jsme sami 

Nemohu øíci, že bych byl zkušeným návštìva protáhne tøeba na dvì hodiny. pøijali, s kterým se setkáváme, kterému 
biskupským vikáøem, ale moje služba Když se spolubratr uvolní, získá jakousi nasloucháme, s kterým pøebýváme. Ano, 
spoèívá v navštìvování a naslouchání takovou tu pohodu, pokoj, zaène vtipko- jsem potrubím, potrubím Boží lásky, 
mým spolubratøím, v naslouchání jejich vat, tak jsem velice š�astný, to je pro mì Božího pokoje, nakonec i Božího ducha. 
radostem, bolestem, problémùm, v na-ta nejvìtší odmìna, jakou mohu zakusit 

Nìkde jsme slyšeli, že v souèasné slouchání obavám, ale pøedevším, dát jim  právì v té službì svým spolubratøím 
dobì snad dokonce vìtšina farností naší zakusit tu krásnou vìtu z proroka Izaiáše knìžím. I když tam v koutku srdce 
diecéze je obsazena, že se obsazují i 43,4, kterou z nás každému z nás opakuje vždycky zùstane trošku ta bolest - nemám 
farnosti, které byly kdysi neobsazené pro Bùh: „Protože jsi v oèích mých tak drahý, rodinu, už ani tu seminární, ani farní… 
nedostatek knìží. Je to pravda? Má naše vzácný, protože jsem si tì zamiloval.“ Zvláš� o svátcích to je dost nesnadné… 
diecéze již dost knìží? Má naše diecéze Bìhem návštìv jistì pøichází, koneckoncù Ale samozøejmì Pán dovede vynahradit 
krizi duchovních povolání nebo nikoliv? v každém z nás Kristus k našim bližním. úžasným zpùsobem právì tento nedosta-
Pod pojmem krize mám na mysli nejen Když jim nasloucháme až dokonce, oni se tek vnitøní radostí a také vnitøním štìstím. 
nedostatek co do poètu zájemcù, ale i uzdravují, protože Kristus v nás naslouchá Jak se øíká že to, co nic nestojí, za nic 
morálnì-duchovní profil kandidátù tohoto a oni pøedávají skrze nás problémy Kristu nestojí, je pravda. Jinak kromì návštìvy 

O nadě ji s P. Adamem Ruckim
Stejnì jako v loòském roce i v letošní postní dobì jsme mìli možnost si poslechnout rekolekèní promluvy P. Mons. Adama Ruckého, 

biskupského vikáøe pro duchovní povolání. Co je náplní práce takového vikáøe? Na webových stránkách naší diecéze se píše toto: „Biskupský vikáø 
pro duchovní povolání se vìnuje oblasti duchovního vedení knìží, jáhnù a tìch, kteøí v sobì objevili cestu k duchovnímu povolání a potøebují ke 
svému rozhodnutí radu zkušeného duchovního rádce. Biskupský vikáø podléhá plnì biskupovi a svou èinnost koordinuje s generálním vikáøem“. 
Takže tolik oficiálnì o jeho souèasném poslání a práci. 

Tento knìz, kterého vìtšina z nás dobøe zná, pøijel povzbudit naši víru v týdnu pøed Kvìtnou nedìlí a po pìt dnù k nám promlouval „ku 
pokrzepieniu naszych serc“. Pøi pøíležitosti jeho nìkolikadenního pobytu v Tøinci jsme poprosili Otce Adama o zodpovìzení nìkolika otázek. 



a ten mùže uzdravovat. Musíme však mít, pohneš Božím srdcem a Bùh ti pøijde na 
jak už jsem øekl, „ušatá“ srdce. Nejdøíve pomoc. Bùh je pohnut nadìjí svých 
musíme naslouchat Bohu a potom jsme stvoøení. Nežasnu nad vírou ani nad 
schopni naslouchat i bližním a skrze láskou, ale nad nadìjí ano. To, že ti 
naslouchání se uskuteèòuje transfuze ubožáèci vidí, jak se vìci mají, a pøesto 
nadìje - to je veliké tajemství. Nìkdy vìøí, je úžasné. Ohromuje to i mne. Boží 
slyším díky návštìvì a zájmu o knìze jak milost opravdu musí mít neuvìøitelnou 
sami tito knìží øíkají: „Jsem š�astný, jsem moc. 
rád, že je nìkdo, kdo je urèen pro nás 

Nakonec bych chtìl podìkovat Otci 
knìze, ke komu mohou vždycky pøijít, 

Františkovi za pozvání a také jemu i 
který bude mít pro mì èas a bude ho mít 

kaplanovi za krásnou obìtavou vìrnou 
tolik, kolik ho budu potøebovat.“ 

službu ve farnosti. Je to vidìt na každém 
Toto èíslo MOSTu vyjde o nedìli kroku, že farnost funguje, že je živá a 

Zmrtvýchvstání Pánì. Jaké máte pro nás, vždycky biskup mi øíká: „Jsi mým kapla-
tøinecké farníky a ètenáøe tohoto mìsíèní- nem, když putuješ po farnostech podìkuj 
ku, „velikonoèní poselství“, co byste nám knìžím, kostelníkùm, scholám, sborùm a 
rád øekl, položil na srdce, vložil do duše… všem tìm sestrám, které tak obìtavì èistí 

a zdobí kostel nebo vaøí ve farnosti. 
Bìhem poslední rekolekce o Pannì 

Vyjádøi jim moji vdìènost. Samozøejmì to 
Marii na Slavnost Seslání Ducha svatého 

strašnì rád dìlám i v této chvíli a sám se 
jsem mluvil pomìrnì dost o nadìji. První 

pøipojuji, protože vidím s jakou láskou 
Petrùv list klade do zvláštní souvislosti se 

v této farnosti pracují farníci, jak se zapojí 
vzkøíšením nadìji. „Bùh Otec nám dal 

krásnì do života a chodu této farnosti, 
vzkøíšením Ježíše Krista novì se narodit 

která opravdu žije. Ještì jednou Pán Bùh 
k živé nadìji“ (1 Petr 1,3). Køes�anská 

zapla�.
nadìje se narodila o Velikonocích. Slovo 
nadìje se v Ježíšovì uèení nevyskytuje, Otèe Adame, dìkujeme za krásná 
evangelia nám odkazují mnoho výrokù slova a vìzte, že v Tøinci jste vždy vítán 
o víøe a lásce, ale o nadìji ani jeden. Zato jako doma! 
v uèení apoštolù po Velikonocích dochází 
doslova k takové explozi nadìje jako 
pojmu jejího prožívání a nadìje si dobývá 
postavení jedné ze základních souèástí 
køes�anského bytí spolu s vírou a láskou. 
Ano, církev se rodí z nadìje. Pokud si 
pøejeme nový rozmach víry, který by 
znovu dobyl svìt, musí se opìt oživit 
nadìjí, bez ní se nedá dìlat nic. Øekl jsem 
v té rekolekci o malé sestøièce nadìji, 
která táhne za sebou dvì velké sestry. 
Ano, nadìje vede víru a lásku. Bez nadìje 
by se všechno zastavilo. Když èlovìk 
opravdu nemá v co doufat, ráno vstává 
a už vùbec nic neoèekává, je jako mrtvý 
a èasto si smrt pøivodí nebo se poddá 
pozvolnému umírání. I komunita, farnost, 
spoleèenství se znovu staví na nohy, 
zaèíná pøitahovat nová povolání, pokud 
v nich znovu rozkvete nadìje. To, co 
dokáže nadìje, nezmùže žádná propa-
ganda. Právì nadìje pohání mladé lidi. 
Platí to i uvnitø rodiny. Èlovìk je v ní rád, 
rád se do ní vrací, je-li v ní nadìje. Jako si 
vìøící o velikonoèní vigilii rozsvìcují své 
svíèky, jeden od druhého a od knìze, 
který ji jako první zažehne od paškálu, tak 
musíme jeden druhému pøedávat božskou 
nadìji, která je jakoby pohøbena v srdci 
køes�anského lidu. Jestliže doufáš, 

5MOST 4/XVII

Jsou lidi, kteøí ve svém životì nenašli 
ještì Boha, ale žijí krásný život podle 
køes�anských hodnot. A když si vezmu, 
že Bùh je dobro, tak oni svým konáním 
dobra jsou vlastnì velice blízko Boha, 
ale jen o tom nevìdí… spíš je na nás, 
jestli jim Ho ukážeme. Pak jsou tu lidé 
(ateisté), kteøí vìdí, že Bùh existuje, 
mají s Ním tøeba i pìkný vztah, ale 
z nejrùznìjších dùvodù nechtìjí mít nic 
spoleèného s církví a tak radši øeknou, 
že jsou ateisté.

Myslím si, že každý èlovìk prožívá 
štìstí. Když uvedu blbý pøíklad, tak 
vytáhnout si u maturity otázku, kterou 
fakt umím, je to štìstí jako blázen…a 
øekla bych, že to je i opravdové štìstí. 
Když si vzpomenu na svou maturitu, 
mìla jsem, asi jako každý obavy, ale 
velice mì v tu chvíli potìšila SMSka od 
kamarádky, která zní takto: „I poznáš, 
že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, 
kdo skládají svou nadìji ve mne. 
Beatko, myslím na tebe a držím pa-
leèky.“ Tuto zprávu mám témìø rok 
v mobilu, jelikož se mi moc líbí a je 
velmi povzbuzující. Radost ze štìstí u 
maturity rychle vyprchá, pøijdou další 
zkoušky a mùžu èekat na další pøísun 
štìstí… zato u Boha vím, že On mi 
pomùže vždycky (když budu chtít), 
takže se vlastnì mùžu radovat non-stop, 
i když ne vždycky to zvládám. Jsou 
v životì i situace, kdy bychom chtìli a� 
je všechno jinak, ale nesmíme zapomí-
nat, že vùle Pána je o hodnì dùležitìjší a 
krásnìjší. Pokud chceme mít krásný 
vztah s Pánem, musíme pøijímat 
všechno, i to, co je pro nás horší. Èlovìk 
oddaný své víøe je pokorný a má 
pokornì pøijímat i nespravedlivý trest.

S pøátelstvím to je podobnì - Bùh 
nám neustále nabízí pøátelství, už je jen 
na nás, jak toho využijeme, a to nejen ve 
vztahu k Bohu, ale i ve vztahu k ostat-
ním lidem. Bùh naše lidské vztahy 
posvìcuje. Díky Nìmu jsou mezilidské 
vztahy krásnìjší. Bùh nás spojuje 
v jednu velkou rodinu. Skrze Nìho jsem 
poznala skvìlé lidi, nejen z naší tøinecké 
farnosti, ale také z církevní školy 
v Olomouci. Ráda vzpomínám na naše 
každodenní modlitebka na kolejích. 
Poznala jsem tam super kamarády, kteøí 
mi zùstanou hodnì dlouho v srdíèku.

Život s Bohem s sebou pøináší spoustu 
krásného, ale tøeba i jakási omezení, ale 
když jsem si to pøece svobodnì a 
dobrovolnì vybrala, tak to chci se vším 
všudy, protože jinak jdu proti sobì… 
Mìjte se moc hezky. A� Vám Bùh žehná.

Beata Szczerbowská 

Š�astné slzy

Slzy jsou jen stíny smutku

tvých trpkých skutkù, 

které plodí zármutek. 

Tak podívej se na skutek, 

jenž Tvému srdci vládne

a tvá hlava padne do dlaní, 

po kterých slzy stékají a tøpytí

se v chmurách tvého bytí…

než zmrtvýchvstalý je milosrdnì 

chytí. AVE! 

Rudinec Stanislav 

Vìnováno plaèícím. 

Kdo vìøí, není nikdy sám



O páté nedìli postní jsme si mohli mu Ježíš ve chvíli nejvìtšího zoufalství 
vyslechnout „wielkopostny koncert a opuštìní volal „Eli, Eli…“. A to jsme 
pasyjny“ polského sboru Collegium už prožívali onen zmínìný koncert! 
Canticorum pod vede- A tímto svatopostním koncertem 
ním Mgr. Anny Sza- j s m e  z a h á j i l i  p o s t n í  
wiñské. Ti z nás, kteøí rekolekce pod vedením 
nelitovali èasu a ná- O. Adama. No øeknìte, 
mahy a pøišli odpoledne do bylo to málo? Jak je Bùh štìdrý ve 
našeho farního kostela, svých milostech, kolik šancí nám 
urèitì nepochybili. Mohli dává, abychom si uvìdomili, že 
se zaposlouchat do pøekrásných tónù naše vykoupení spoèívá právì 
skladeb, které zpívaly o událostech v køíži, který je pro mnohé 
pašijového týdne, ale také mohli pohoršením, kterého se dnešní 
rozjímat nad slovy velkých polských Evropa, ale i celý svìt zøíká a 
básníkù, napø. J. A. Morsztyna, J. pokud eventuálnì je dnešní svìt 
Kasprowicza, Leopolda Staffa, Zbig- ochotný pøijmout køíž, tak „bez 
niewa Herberta, Jana Pasierba, Hali- korpusu“, bez Ježíše, prostì jenom 
ny Poœwiatowské, Jana Twardow- jako symbol. Když se tak nad tím 
ského, Artura Oppmana a dalších. zamýšlím právì teï, tak bychom 
Hudba a slovo - slovo a hudba… Pro my, katolíci, mìli zrovna dnes volat 
vnímavé posluchaèe tento koncert „ukøižujte Ho“, vra�te nám Ježíše na 
nenahradil pobožnost pravidelné køíž, vždy� sám o tom mluvil a proto 
Køížové cesty, ale tento koncert byl pøišel na svìt, aby právì na køíži spasil 
skuteènì pobožností Køížové cesty. svìt. Køíž - pohoršení pro Židy a 
V nádherných skladbách i verších pošetilost pro Øeky… a èím je pro mì? 
jsme byli svìdky Ježíšova utrpení Dnes slavíme den, který uèinil Pán, 
v getsemanské zahradì, spolu s nená- den kdy Ježíš slavnì vstal z hrobu, ale 
vistnými a zmanipulovanými davy kupodivu dnešního dne neodstraòuje-
jsme volali „Crucifigatur!“, k nám byly me ze svých chrámù a ze svých 
adresovány Ježíšovy výèitky „Popule domovù køíže. Stále se svatým køížem 
meus“, s apoštolem Pavlem jsme si žehnáme, stále vyznáváme, že v tomto 
uvìdomili, že „Christus factus est pro znaku je naše spása, že Ježíš je stále 
nobis“, naše srdce pronikl meè Ježíšo- UKØIŽOVANÝ, stále žijeme pod tíhou 
va volání „Eli, Eli, lama sabachtani“, høíchu… Proto také bez pøestání 
Jacopone da Todi k nám promlouval slavíme mši svatou, která je zpøítom-
z duše, když nám sdìloval, že „Stabat nìním Ježíšovy kalvárské výkupné 
Mater dolorosa“ atd. Ano, tento ètvrtý obìti. Nenechme si vzít køíž s Ukøi-
postní týden jsme zdánlivì prožili bez žovaným. Jistì - Veliká noc je okamži-
pobožnosti Køížové cesty, protože kem, kdy On vstal z mrtvých, v tu 
v pátek 19. bøezna pøipadla slavnost chvíli nám dal nadìji, že i my spolu 
sv. Josefa, pìstouna Pánì a snoubence s Ním z mrtvých povstaneme, ale 
Panny Marie, v nedìli 21. bøezna jsme dokud jsme zde na zemi, dokud jsme 
pak vnímali tóny již zmínìného pod vládou høíchu, potøebujeme 
koncertu. Ano, vnímali – a právì spásu, potøebujeme hledat záchranu a 
vnímavé duše o žádnou z tìchto záštitu právì v køíži. 
pobožností Køížové cesty nepøišly. A tak i v tuto chvíli zvoláváme 
V žádném ze zastavení køížové cesty si slova, která jsme v uplynulých ètyøi-
sv. Josefa nepøipomínáme, sv. Josef ceti dnech slýchávali a na která 
v dobì pašijových událostí snad už nesmíme nikdy zapomenout: „Ukøižo-
nežil, avšak nevytrpìl si málo, když se vaný Ježíši, smiluj se nad námi“!
musel vyrovnat pro nìho jistì s ne-

Ing. Mgr. Stanislav Janczykoèekávaným požehnaným stavem své 
snoubenky, když s Pannou Marií 
putoval do Betléma, kde musel zajistit 
pro Ni a oèekávané Dítì pøístøešek 
v jeslích, když poté hledal azyl 
v Egyptì a následnì hledal spolu 
s Pannou Marií Ježíše v Jeruzalém-
ském chrámì? Spisovatel Jan Dobra-
czyñski v knize „Cieñ Ojca“ sv. Josefa 
oznaèuje právì jako stín božského 
Otce, který když nadejde plnost èasu, 
musí ustoupit a dát prùchod jasu 
skuteèného nebeského Otce, ke které-
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Výsledky akce 

„Misijní koláè“

§œroda 7.4.2010 - Otwarcie wystawy w salce parafialnej w Czeskim Cieszynie „Jan Pawe³ II – 
Droga do œwiêtoœci“. Odjazd z dworca autobusowego o godz. 15:10.
sobota 10.4.2010 – Wyjazd do Klasztoru El¿bietanek w Jab³onkowie z programem œwi¹tecznym. 
Odjazd z dworca autobusowego o godz. 7:40.
œroda 21.4.2010 – Przyjazd seniorów z La vie Montane z Mistku do Trzyñca. Spotkanie na 
dworcu autobusowym o godz. 8:15 i wspólny wyjazd specjalnym autobusem do Bogumina 
i Puñcowa. Zg³oszenia w zakristii. Zaliczka 150,- Kè.
poniedzia³ek 26.4.2010 – Spotkanie z Pismem Œwiêtym i Katechizmem w salce parafialnej 
o godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

§

§

§

Terminy spotkañ

Úvaha zdánlivě  (ne)velikonoč ní

Milí farníci
Dìkujeme všem za pomoc a finanèní 
dary pøi naší spoleèné akci „Misijní 
koláè“. Dìkujeme  sponzorùm, všem, 
kdo pekli a pomáhali pøi rozdávání a 
také všem za vaše finanèní dary. Díky 
vám se podaøilo získat èástku 
53 286,- Kè. Mùžeme tak opìt 
zaplatit vše potøebné našim adopto-
vaným dìtem z Ugandy a Ukrajiny. 
Protože v letošním roce skonèila 
adopce našeho Andrewa z Ugandy, 
budeme novì podporovat holèièku 
z Konga. Celková èástka, kterou za 
adoptované dìti zaplatíme je 35 400,- 
Kè. Zbytek èástky bude opìt jaka 
v letech minulých, pøedán Otci Mariá-
nu Kuffovi ve slovenských Žakovcích, 
který se stará o lidi staré, nemocné a 
o lidi bez domova nejen na Slovensku, 
ale také v Bílé Vodì nebo v Choryni 
v Èeské republice. Pán Bùh zapla� 
všem za naši vydaøenou spoleènou 
farní akci.

Letos se konal 10. roèník akce 
„Misijní koláè“. Na zaèátku bychom 
chtìli popøát k tomu výroèí všechno 
dobré, hodnì síly a ochotných pomoc-
níkù do dalších let.

Velké podìkování patøí Pavle Gola-
sowské a Míši Wawreczkové za 
organizaci celé akce. Nikdo z nás neví, 
co je to starostí – nákupy, peèení, 
balení, úklid a celá nedìle strávená na 
faøe, kde vše chystají do krabic a 
organizují rozdávání pøed kostelem. 
Podìkování patøí také jejich rodinám, 
které je podporují, pomáhají a celý 
víkend se musí obejít bez nich. Holky 
jste super, máte náš velký obdiv a 
koláèe jsou rok od roku lepší. Podì-
kování patøí všem, kteøí jakkoliv 
pomohli. A� Vám Bùh vše vynahradí a 
žehná do dalších let.

Farníci Silva a Jurek 

PODÌKOVÁNÍ
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Pielgrzymka do Lichenia

Na pielgrzymkê do Lichenia i Ka³ko-
wa-Godowa, która odbêdzie siê 5 – 6 
lipca 2010 s¹ jeszcze wolne trzy 
miejsca dla ma³¿eñstw i szeœæ miejsc 
dla kobiet. 
Drogowe autokarem  na osobê wynosi 
580,- Kè 
Nocleg dla ma³¿eñstw (2 osoby) 
45,- z³, œniadanie z kolacj¹ 40,- z³.
Nocleg dla kobiet (1 osoba) 
19,- z³, œniadanie z kolacj¹ 20,- z³.

Na pou� do Lichenì a Ka³kova-
Godova, která se koná dne 5. – 6. 
èervence 2010 jsou ještì volná 3 místa 
pro manželské páry a 6 míst pro ženy.
Cestovné pro osobu èiní 580,- Kè.
Nocleh pro manželské páry 
45,- z³, snídanì s veèeøí 40,- z³.
Nocleh pro ženy 
19,- z³, snídanì s veèeøí 20,- z³.

Pøihlášky v sakristii. Cestovné se bude 
vybírat 4. kvìtna 2010 po mši svaté a 
peníze na ubytování (zloté) 5. èerven-
ce v autobuse.

PS

Odpoledne pro matky

Kdy: 8. kvìtna, Panny Marie 
Prostøednice všech milostí 

Kde: Kostel sv. Alberta v Tøinci
V 15.00 hodin zahájíme odpoledne 
spoleènou modlitbou. Následovat 
bude pøednáška PhDr. Ing. Marie 
Oujezdské: Postavení a role ženy 
v rodinì a spoleènosti. 
Od 16.30 hodin do 17.00 hodin bude 
adorace pøed eucharistickým Kristem.
17.00 hodin bude mše svatá, kterou 
bude sloužit P. Martin David, biskup-
ský generální vikáø.
Po mši svaté bude možnost spoleènì 
posedìt a bude prostor pro osobní 
rozhovory a dotazy.

Pro matky s malými dìtmi bude 
bìhem pøednášky zajištìno hlídání 
dìtí v „sálce“ na faøe.

Všechny matky jsou srdeènì zvány 
prožít nevšední odpoledne s Bohem a 
jinými matkami z naší farnosti.

Tato akce je organizována pod zášti-
tou Spoleèenství modlících se matek.

Bazárek jarních a letních 
dìtských vìcí
Poradna pro ženy a dívky v Tøinci 

pøipravuje Bazárek jarních a letních 

dìtských vìcí, který se bude konat ve 

dnech 19.4. - 22.4. 2010 v Køes�an-

ském støedisku HUTNÍK (vedle evan-

gelického kostela). 

Pøíjem vìcí: 19.4. od 9:00 do 17:00 

hodin

Prodej vìcí: 20.4 a 21.4. od 9:00 

do 17:00 hodin

Výdej vìcí: 22.4. od 10:00 do 17:00 

hodin

Pøijímáme pouze èisté a nepoškozené 

vìci v pøípadì dotazù volejte: 

                                              605 023 653

e-mail: trinec@poradnaprozeny.eu

Srdeènì zveme a tìšíme se na vás.

POU� PRO RODINY S DÌTMI 
DO CZÊSTOCHOWY NA JASN¥ GÓRÊ

Kdy: nedìle 13.6.2010
Cena: dospìlý - 200,- Kè

dítì  - 100,-Kè

Cena bude podle toho, kolik nás 
pojede.

Odjezd: v 5.30 hod. ráno 
- Vendrynì „Motorest“
v 6.00 hod. ráno - Tøinec 
autobusové stanovištì, 
pekárna Gvuzd

Návrat: kolem 18.00 hod.

Pojeïte s námi. Nemìjte strach, 
vezmìte dìti, koèárky a rùžence.
Tìšíme se na Vás. 
Více informací po telefonu nebo 
v dalším èísle „MOSTu“

p. Silvie Krê¿eloková - 605 325 749
558 330 921

p. Dana Jaœová - 774 643 619

Místo smíøení
V pátek 8. dubna v 18:15 hodin se bude promítat dokument a shlédneme fotky 
o komunitì Taizé z Francie, kterou založil bratr Roger s nìkolika pøáteli. 
Budeme mít pøíležitost alespoò trochu okusit atmosféru z tohoto výjimeèného 
místa setkání rùzných kultur a køes�anských denominací. Jejich zpìvy, které 
jsou zároveò i modlitbou, zaznívají v kostelích po celém svìtì.

Setkání nad evangeliem sv. Marka se 
uskuteèní v pátek 16. dubna 2010 
v 18:15 hodin v „sálce“ na faøe. Budeme 
se vìnovat 10. kapitole tohoto evangelia. 
Kdo máte, tak si vezmìte svou Bibli. 
Srdeènì se tìší kaplan.
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Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (4.4.)
1. ètení: Sk 10,34a.37-43; 2. ètení: Kol 
3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 
20,1-9 nebo pøi veèerní mši svaté Lk 
24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který pøipravil Pán, 
jásejte a radujme se z nìho.
Ref. W tym dniu wspania³ym wszyscy siê 
weselmy. 

2. nedìle velikonoèní (11.4.)
1. ètení: Sk 5,12-16; 2. ètení: Zj 1,9-
11a.12-13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-
31 
Žalm: odp. Dìkujte Hospodinu, nebo� je 
dobrý, jeho milosrdenství trvá na vìky. 
Ref. Dziêkujê Panu, bo jest mi³osierny.

3. nedìle velikonoèní (18.4.)
1. ètení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. ètení: Zj 
5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19 
Žalm: odp. Chci tì oslavovat, Hospodine, 
nebo� jsi mì vysvobodil.
Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie 
wybawi³eœ. 

4. nedìle velikonoèní (25.4.)
1. ètení: Sk 13,14.43-52; 2. ètení: Zj 
7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které 
on pase.
Ref. My ludem Pana i Jego owcami.

5. nedìle velikonoèní (2.5.)
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.

Poøad bohoslužeb v dubnu
§ §Pondìlí 5.4.2010 – pondìlí v oktávu Každý poslední pátek v mìsíci v prù-

velikonoèním; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 bìhu celého školního roku se modlíme 
a 17.00 èesky. V 16.30 adorace za dìti, mládež, žáky, studenty, 
Nejsvìtìjší svátostí a modlitba Korunky katechety, uèitele a vychovatele pøi 
k Božímu milosrdenství. veèerní adoraci Nejsvìtìjší Svátosti 

Oltáøní od 16.00 hodin.§Nedìle 11.4.2010 – 2. nedìle veliko-
§noèní (Nedìle Božího milosrdenství); Mše svatá v Domovì pro seniory na 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je §Nedìle 18.4.2010 – 3. nedìle veliko-
možno pøistoupit ke svátosti smíøení.noèní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 

§polsky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede §Pátek 23.4.2010 – svátek sv. Vojtìcha, 
mší svatou pøíležitost ke svátosti biskupa a muèedníka, hlavního patrona 
smíøení.pražské arcidiecéze.

§Nedìle 25.4.2010 – 4. nedìle veliko-
noèní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§Ètvrtek 29.4.2010 – svátek sv. Kateøiny 
Sienské, panny a uèitelky církve, 
patronky Evropy.

§Nedìle 2.5.2010 – 5. nedìle veliko-
noèní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Mìsíc kvìten je zasvìcen Pannì Marii; 
každý kvìtnový veèer po veèerní mši 
svaté ji uctíme v Májové pobožnosti.

§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní 
mší svatou  je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. 

§Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku  je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

§První pátek v mìsíci - litanie a 
zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.

Nedìlní a sváteèní
liturgie v dubnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 2. kvìtna 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 21.4.2010.

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 mne silou ke svì-
dectví 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 
na tento mìsíc, aby …
1. Všeobecný úmysl: Aby trvalá úcta, 
tolerance a dialog mezi vìøícími všech 
náboženství pøekonávaly každé pokušení 
k fundamentalismu a extremismu.
2. Misijní úmysl: Aby Duch svatý povzbu-
zoval pronásledované køes�any k vytrvalosti, 
s níž by vìrnì svìdèili o Boží lásce 
k celému lidskému rodu.
3. Národní úmysl: Aby církev v každém 
vìøícím vnášela ducha pravdivé nadìje a 
pøesvìdèivé radosti do spoleènosti zmítané 
nejistotami. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – duben 2010

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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