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Konec, nebo začátek ?
Pomalu, ale přece se přibližuje ke

svému konci Rok Eucharistie. Tento Rok
vyhlásil loňského roku Svatý Otec Jan
Pavel II. Měl jsem pocit, jakoby chtěl na
sklonku svého pontifikátu postavit na
jakési vyvýšené místo Božího Syna Ježíše
Krista a tím říci: K němu jsem vás všechny
více jak čtvrt století vedl, protože v nikom
jiném není spásy. V Něm, Ježíši Kristu,
nám dal svou živou závě�: jako kdysi
apoštolové, jako během dvou tisíc let
mnoho a mnoho učedníků - i vy jděte za
ním, stojí to za to. Rok se naplňuje,
tělesná schránka Svatého Otce Jana Pavla
II. odpočívá v tichu krypty pod bazilikou
svatého Petra na místě, kde před
přenesením do baziliky odpočíval jeho
předchůdce bl. Jan XXIII. Na stolci
svatého Petra je již nástupce - Svatý Otec
Benedikt XVI.

Svět žije dál svými radostmi i sta-
rostmi, do našeho života vstupují i
chmurné zprávy o nejrůznějších přírod-
ních katastrofách a s nimi spojeném
jakémsi novodobém stěhování lidu. Není
tomu tak dávno, co voda zaplavila New
Orleans, někteří meteorologové a jiní
zainteresovaní mluví o hrozících dalších
neštěstích…

U nás si můžeme ještě v klidu říci:
ještě že ne u nás… Musí to být děsná
představa - najednou v několika
minutách nemít vůbec nic, jen oděv na
sobě a pocit uspokojení, že uprostřed
všeobecné zkázy jsem zachránil svůj
vlastní život. Jenomže ony jsou přírodní
katastrofy viditelné, kdy zrakový zážitek
člověkem otřese. Jsou i pohromy
neviditelné, které mohou vyvolat škody
stejné, ne-li větší.

Viděl jsem před půldruhým rokem
v jednom cizím pořadu záběr, jak to
vypadá v žaludku při konzumaci dobré-
ho oběda. Snímky slavnostně prostře-
ného stolu s nádherně upravenými jídly,
slavnostním nádobím a hezky oblečený-
mi stolovníky se střídaly s vnitřními
záběry žaludku, co se v něm v této chvíli
děje, jak se jedno mísí s druhým, jak na
očích mizí krásná podoba toho, co jsme
spolkli a už to není viditelné a vše se
najednou mění v jakousi hmotu, podob-
nou pomyjím. Mělo v tom být zřejmě
poučení, které znali naši předkové: Jez do
polosyta, pij do „polopita“, vyjdou to

naplno léta. Jakýpak div, že se z těchto
různorodých“pomyjí“ udělá nejednou
člověku špatně a může si i na delší dobu
pokazit žaludek. Pak je dobrý i jen čaj a
dietní suchar. Tak to by bylo o konzumaci
u stolu. Člověk ale nekonzumuje jen
ústy, ale přijímá i zrakem, sluchem, to vše
postupuje do rozumu a srdce a obě tyto
mohutnosti to stavějí před kontrolu
svědomí, pokud samozřejmě svědomí je
správně vychováno a správně na to rea-
guje. Kdo může ale svědomí vychovávat
a udržovat? Nejlépe ten, který nám je dal
a to je Bůh sám. Ovšem aby se dostal tam,
kam patří, je třeba nejen o něm teoreticky
vědět, ale i rád se s ním setkávat a jej
přijímat. A nyní si to představme ještě
jednou: co dnešní člověk potřebuje, aby
uspokojil svou chu�: dobře prostřený
stůl, jehož obsah se mění v nitru člověka
v jakousi nepěknou a někdy i nebezpeč-
nou hmotu. Pán nám prostřel stůl na
první pohled mnohem prostší, jedno-
dušší, - je zde jen miska s prostým
chlebem a kalich s vínem, které se ovšem
konsekrací promění v Eucharistii, - jejich
vnitřní a podstatnou hodnotou je živý a
skutečný Ježíš Kristus. A kdybychom
provedli jedno porovnání: jak vypadá
obsah žaludku po jedné hostině a jak
vypadá obsah žaludku po sv. přijímání,
zjistili bychom jistě propastný rozdíl.
Tady mi zjevně nejde o podceňování
jídla jako takového, jíst musíme všichni,
dokonce i sám Pán se zajímal, čím se
nasytí zástupy, které mu naslouchaly.
Pak je nasytil rozmnoženými chleby a
rybami. Jde tu ale i jedno podstatné: Bůh
dává řád a kde je řád, je i život, radost,
světlo a jakési i těšení se na budoucnost.
Kde není řád, toto chabí a člověk zažívá
jakousi vnitřní bulimii (nenasytnost) a
čím více toho zkonzumuje, tím větší
„pomyje“ uvnitř. Mělo by nám jít o celého
člověka, který žije jistě z obsahu svého
žaludku, ale nejen: žije a chce-li žít na
úrovni, musí žít i ze svého zdravého
rozumu, srdce, svědomí a taky ze svého
vztahu k Bohu.

Proto bych nemluvil o konci Roku
Eucharistie, i když časově a kalendářně
bude uzavřen, ale mluvil bych možná
o začátku praktického uskutečnění toho,
co jsme měli možnost v Roce Eucharistie
udělat. A co by to mělo být, abychom byli

konkrétní? Jednak a především víra
v Kristovu skutečnou přítomnost
v Eucharistii, - není to vždy, bohužel,
samozřejmost, - by� to Pán řekl prostě a
jasně. Snaha povýšit ve svém životě
Eucharistii na první místo, - pak se účast
na mši svaté stává radostí, nikoliv jen
závazkem. Že Kristus je základním
kamenem nám mluví Písmo svaté a v ro-
ce 1990 nám to na Velehradě připomínal
Svatý Otec Jan Pavel II.

Být si vědom přítomnosti Ježíše Krista
i v našem denním životě. Učí nás tomu
adorace, kdy je Nejsvětější Svátost vysta-
vena k soukromé úctě a modlitbě. Na to
navazuje i vědomí Boží přítomnosti všu-
de tam, kde mě vedou denní povinnosti.
Potřeba eucharistické úcty i v rodině, kde
je třeba klást důraz na eucharistickou
výchovu dětí a to hlavně příkladem
rodičů. Poslat dítě ve třetí třídě do
náboženství, aby mohlo jít k 1. svaté-mu
přijímání a pak zase nic, - to je opravdu
víc než málo. Pán Ježíš neřekl: Kdo má 1.
svaté přijímání má život věčný, - nýbrž“
Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život
věčný. Je jistě řada dalších praktických,
řekl bych „eucharistických aktivit“, které
nám může napovědět láska k Bohu a
které se mohou stát velikým oboha-
cením, aniž by nás a naše okolí zaneřádily
tak jako například bezhlavé jídlo a pití
zaneřádí žaludek a celý orga-nismus.

Nakonec si připomeňme s počínají-
cím měsícem svatého růžence, že právě 5.
tajemství růžence světla se obrací na
toho, „Který ustanovil Eucharistii.“ Svatý
Otec Jan Pavel II. jistě dobře věděl, proč
toto tajemství do nových růžencových
tajemství vložil. Jsou různé ozdravné
procedury, které spočívají třeba jen
v několikadenní konzumaci ovoce a
zeleniny, čisté vody, případně maličké
dávky velmi prostého pokrmu.

Soustředíme-li se více na Pánovu
přítomnost mezi námi a pro nás, bude to
mít neméně blahodárné účinky na celý
náš život, zejména ten vnitřní, který ve
své podstatě není viditelný, ale jehož
projevy jsou buï požehnáním, nebo ne-
štěstím. V každém případě pamatujme,
že to děláme především pro sebe!

P. František
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„Tříkrálová sbírka 2006 rozhodne o našem osudu“

Již delší dobu jsme na stránkách MOSTu nic nečetli o současném stavu a činnosti Charity Třinec, kterou již po dva roky vede pan
Ing. Martin Plitko. Proto jsme požádali právě Ing. Plitka o shrnutí současného stavu a o výhled do budoucna.

Na úvod několik vět o samotném
řediteli Charity Třinec.

Pan Ing. Martin Plitko se narodil 1.
srpna 1968 ve východoslovenské Levoči,
vyrostl v Humenném. Byl vojákem z
povolání, vy-studoval Vysokou vojenskou
školu ve Vyškově, kde promoval v roce
1990, se zaměřením na ekonomiku. Během
studia na Moravě se seznámil se svou
manželkou, Halinou, která v té době
studovala medicínu na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci. Svátost manželství přijali
manželé Plitkovi v roce 1989. Další roky
strávili podle pracovního zařazení Martina
Plitka, který jako příslušník Československé
armády sloužil do rozdělení federace
začátkem roku 1993 v Chomutově, poté
jako slovenský občan byl do roku 1996 v
Michalovcích na druhém konci „bývalého
Československa“. V roce 1996 Ing. Martin
Plitko opustil armádu a přešel do civilu.
Spolu s rodinou se přestěhoval do rodného
města své manželky, tj. do našeho města i
farnosti. Poté pracoval v soukromém
sektoru a byl ředitelem ve společnosti
Mrazírny Praha a.s. a rovněž ekonomickým
poradcem firmy Globál s.r.o. v Chropyni. V
roce 1999 vážně onemocněl a od té doby
musel překonat ve svém životě spolu se
svou rodinou nelehká období, kdy člověk
bojuje o to nejcennější – o své vlastní zdraví.
Manželé Plitkovi mají dva syny: Davida (15
let) a Daniela (7 let). Ředitel Charity Třinec
má docela zajímavý koníček: zajímají ho
zbraně a vše kolem nich (technické para-
metry, jejich možnosti). Ve volném čase
Martin rád čte, má rád literaturu faktu.
Zbytek volného času věnuje rodině.
Oblíbeným jídlem je uzený losos s drceným
ementálem a rajčaty. Z hudby má rád tzv.
střední proud. Z tajných zdrojů MOST ví,
že Martin je velmi dobrý kuchař a hravě
zvládne i oběd o třech chodech (za což mu
mužská část redakce MOSTu smeká!)…
Ředitelem Cha-rity Třinec byl jmenován na
čtyřleté období od 1. září 2003 do 31. srpna
2007.

MOST: Jaký je stav a Tvoje představy o
fungování Charity Třinec v nejbližší
budoucnosti?

Martin Plitko: Po mém dvouletém
snažení se Charita Třinec dostala do stadia,
kdy byla zařazena do skupiny charit
poloprofesionálních, ale nachází se z tohoto
důvodu i takříkajíc „na křižovatce“: buï
zvládne v roce 2006 profinancovat a
realizovat svůj konkrétní projekt, o kterém
budu hovořit později nebo zůstane na
pozici, kterou měla už několik let, prakticky
od svého začátku. V praxi to znamená, že
bude charitou dobrovolnou, která bude bez
vlastní trvalé charitativní činnosti a bude
konat svým způsobem nárazové, jedno-
rázové a menší akce, zaměřené na podporu
sociálně potřebných, jako tábory, příspěvky
apod. Tyto menší aktivity budou podpo-
rovat a doplňovat zavedené akce jako
Charitní ples, benefiční koncert. Nosnou
akcí by byla za všech okolností Tříkrálová
sbírka, hlavní celospolečenská akce České
katolické charity. Ale druhá varianta není
mým cílem, nýbrž východiskem „z nouze“.
Doufám, že se podaří více, že se staneme
plně profesionální organizací.

MOST: Co znamená, že Charita Třinec je
poloprofesionální? Co by znamenalo její zařazení
do skupiny dobrovolných charit?

Martin Plitko: Dobrovolné charity jsou
takříkajíc trochu bokem od hlavních
projektů, bokem od všech významných
porad a jednání na centrále diecézní charity
v Ostravě. Byli bychom bez spojení s lidmi
„z branže“, bez informací a bez kontaktů…
Prostě bychom se vrátili v Třinci na samotný
začátek, o řadu let zpátky. Takhle patříme
do jiné skupiny. Jsme vedeni mezi
profesionálními charitami, ale nemáme
akreditaci. Protože nemáme fungující
projekty, činnost, výsledky. A to se musí
příští rok změnit, jinak jdeme zpátky.

MOST: Co je podmínkou toho, aby se tak
nestalo? Jinak: co se musí udělat, aby se třinecká
charita vyhoupla definitivně mezi profesionální
charity?

Martin Plitko: Základem všeho pro
další osud naší charity bude výsledek
Tříkrálové sbírky 2006. Jestliže se v roce
2003, před mým nástupem do funkce
ředitele, vybralo cca 70 tisíc Kč, pak v roce
2004 a 2005 to bylo něco kolem 200 tisíc Kč.
Ale i toto je málo. Hlavní náš problém je, že
nás - koledovníků - je málo: letos
koledovalo jen 18 skupinek. Pokud by se
podařilo počet skupinek koledovníků
zdvojnásobit, mohl by výnos sbírky
dosáhnout alespoň částky 400 tisíc Kč, což je
číslo, které třeba docílil Jablunkov. Pokud se
podaří výnos sbírky zdvojnásobit, pak se mi
podaří ve svých finančních rozborech
dokázat a přesvědčit odpovědné osoby, že
naše Charita bude schopna vytvořit a
udržet při životě náš vlastní projekt, jehož
existence a fungování je podmínkou pro to,
aby Charita Třinec byla profesionální,
nikoliv dobrovolnou organizací. Jinak
řečeno, příští Tříkráloví sbírka 2006
rozhodne o dalším osudu.

MOST: O jaký projekt se jedná konkrétně?
Martin Plitko: Mám v úmyslu pořídit

v obci Nýdek starší bývalý rodinný dům
4+1 s velkou terasou a zejména s velkou
zahradou, v pěkném místě, funkční, žádná
ruina. V této nemovitosti by Charita Třinec
skloubila dva projekty: po většinu roku již
kdysi avizovanou školku pro seniory, a
nový prvek: středisko pro děti a mládež. Dle
vyjádření kompetentních státních a
obecních úřadů je právě péče o mladou
generaci věcí, která není dostatečně
pokryta, zejména ze sociálně slabších rodin,
ale nejenom. Kupní cena je cca 750 tisíc Kč,
ale samozřejmě značné prostředky by stála
modernizace, rekonstrukce a oprava této
budovy na avizované středisko. Momen-
tálně sháním přísliby finančních
prostředků, jak ve zdrojích ČKCH, tak u
sponzorů. Ale hlavně, pokud nevybereme v
Tříkrálové sbírce 2006 alespoň uvedených
400 tisíc Kč, nezískám podporu a souhlas
diecézní Charity na realizaci akce. Vše je
podmíněno finančním krytím.

MOST: Co se bude dít v Nýdku?
Martin Plitko: Ve středisku v Nýdku

předpokládám celoroční provoz, s tím, že
zčásti by se jednalo o ozdravné, výchovné a
rekreační pobyty dětí ze sociálně slabších

rodin. Nebyly by to jen děti z Třinecka, ale i
děti z jiných regionů - z jiných Charit v ČR
na základě výměnného programu, z Polska
na stejném principu (Caritas Polska), kde by
se i přednášelo, zejména pro rizikové
skupiny. Tyto věci konzultuji s odborníky a
zástupci radnic, z oddělení péče pro
mládež. Plánuji tam zaměstnat 3 zaměst-
nance, zabezpečující provoz střediska: 1
údržbáře-topiče a další pomocné práce, 1
sílu do kuchyně a 1 vedoucího střediska,
který by zodpovídal za celý provoz. Stra-
vování by bylo zabezpečeno skrze Charitu
Český Těšín, která vyvařuje, má vlastní
kuchyni. Jídla by se do Nýdku vozila a
tamější kuchyň by fungovala jako
přípravna jídla. Lektoři a jiné služby by byly
pořizovány externě. Po čtyři měsíce by bylo
středisko využito pro děti, po zbytek roku
pro seniory.

MOST: Jaký je časový harmonogram celého
projektu, kdy máš v úmyslu toto vše realizovat?

Martin Plitko: Zde jsem dost odvážný a
optimista. Pokud se vybere dost peněz a
získám souhlas na rozjezd projektu, pak by
v únoru 2006 mohlo dojít ke koupi
nemovitosti. V jarních měsících by proběhly
nezbytné opravy a modernizace, provoz by
mohl být zahájen v červnu 2006. Vše ale
záleží na darech, na ochotě podpořit tuto
akci.

MOST: S kým spolupracuješ při přípravě
tohoto projektu?

Martin Plitko: Pomáhá mi s tím
diecézní Charita Ostrava a lidé z jiných
charit v okolí, zejména z Jablunkova a
Českého Těšína. Například Jablunkov není
závislý na dotacích státu a to je můj cíl. Není
dobré spoléhat jen na dotace a granty,
protože jejich obdržení není jisté. Skrze
manželku jsem navázal spolupráci s mnoha
farmaceutickými firmami a firmami, které
dodávají zdravotnickou techniku. Tyto
firmy jsou ochotny podpořit konkrétní
projekt formou materiálních darů na
zařízení střediska jako počítač, postele,
nábytek, zdravotechnika. Počítám s tím, že
mnozí lidé fyzicky pomohou s opravou a
rekonstrukcí střediska.

MOST: Co bys chtěl říci čtenářům MOSTu
na závěr?

Martin Plitko: Má prosba je jasná: po-
mozte mi realizovat úspěšnou Tříkrálovou
sbírku 2006, která se bude konat začátkem
ledna 2006. To je hlavní úkol. Potřebujeme
shromáždit dostatek financí na to, abychom
mohli cokoliv většího dělat. Prosím o
dobrovolníky do skupinek, dospělé i děti.
Ne-styïte se, vyjděte do ulic vydat
svědectví o katolické charitativní činnosti.
Je to výrazná forma křes�anské pomoci těm,
kteří tu pomoc potřebují. Jinak samozřejmě
zvu všechny na tradiční Charitní ples do
Domu PZKO v Dolní Lištné, který se bude
konat v sobotu 27. ledna 2006 a už nyní se
začíná připravovat.

MOST: Děkujeme za zajímavé informace a
přejeme Boží požehnání při realizaci těchto
plánů.

Připravil: MK
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Ekonomické okénko:

Dnes elektrické okénko
Dnešní ekonomické okénko napsali dva farníci,

kteří si vzali za své údržbu velmi důležité části
našeho farního kostela – o funkčnost elektrických
rozvodů, o celou elektroinstalaci. Kdysi tuto činnost
po dlouhé dlouhé roky zastřešoval pan František
Zawada, ale roky utíkají a je třeba, aby si našel
nástupce. Této nelehké a nutno podotknout, že
odborné a zodpovědné role se ujala dvojice našich
farníků, pánové Bronislav Strokosz (46 let) a jeho
spolupracovník Mgr. Robert Szuścik (26 let).
Děkujeme jim za ochotu, snahu a úsilí směřující
k tomu, aby v našem kostele vše bez problémů
svítilo a fungovalo, protože dnes už život bez
elektřiny si dovedeme představit velmi těžko, a platí
to i pro bohoslužby v kostele. Takže dále příspěvek
našich farníků.

Vážení farníci, na požádání redakce farního
časopisu MOST bychom vás rádi seznámili
v krátkosti s některými pracemi, které byly
provedeny v poslední době v rámci oprav v našem
farním kostele, které nějak souvisejí s elektřinou.
Jak všichni víme, náš kostel stojí již přesně 120 let.

Vlastně neustále probíhají větší nebo menší opravy
a především díky darům farníků a aktivitě Otce
Františka naše svatyně vypadá tak krásně. Naší
odborností je elektrikařina a tak si Vás dovolíme
seznámit se stavem a posledním vývojem v této
oblasti. Již před časem jsme se pod vedením pana
Františka Zawady vydali na cestu modernizace
elektrických zařízení. V době zvyšování cen
elektrické energie směřujeme naše úsilí k takovým
opravám a změnám, které by vedly k její úspoře.

Jistě jste si všimli, že před časem bylo
vyměněno hlavní osvětlení našeho chrámu, a to:
dvě velké stropní armatury, dále stropní armatury
nad obětním stolem a bočními oltáři. Jde o nové
světelné armatury, které výrazně snížily spotřebu
elektrické energie a byly zároveň odstraněny
závady na staré elektroinstalaci. Dále došlo
k výměně a montáži dvou halogenových reflektorů,
a to u obětního stolu a oltáře Panny Marie.

Po elektrorevizi a na požádání Otce Františka
jsme provedli výměnu celého hlavního rozvaděče
v zakristii. Šlo o velmi náročnou věc, jelikož náš
kostel je poměrně velký a má hodně elektro-
spotřebičů. Vše bylo třeba zvládnout mezi
bohoslužbami, aby výluka elektrické energie nebyla
dlouhá. Starý plechový rozvaděč byl nahrazen
novým, menším plastovým italské firmy Gemini.
Ovládání jednotlivých světelných a zásuvkových

obvodů může probíhat v automatickém režimu,
silové vypínače nahradily elektronické spínací
ovladače a pomocí elektrických stykačů je řízeno
zapínání odboček. Jak se nám to vše podařilo,
zhodnotí a ukáže samotný provoz, ale věříme, že
vše bude fungovat bez závad. Toto je tak přibližně
vše, co se týká větších akcí. Před námi – pokud Pán
Bůh dá a budou finance - jsou ještě další práce na
elektrice. Máme na mysli opravu zařízení ovládání
zvonů: nové spouštění, výměna elektrického
rozvaděče zvonů. Spolu se zámečníky je třeba
dořešit automatické otvírání věžních žaluzií.
Zapracovat je třeba i na doladění ozvučení kostela,
kterou provedla firma Dexon z Opavy a kde jsou
ještě další menší nedostatky. Věříme, že se práce
podaří.

Bronislav Strokosz, Mgr. Robert Szuścik

O velkém kostele na malém
hrníčku aneb informace

o jednom suvenýru

Během farního festynu jste si mohli zakoupit při
vstupu na farní zahradu velmi hezký upomínkový
předmět, a to hrníček s dobovými fotografiemi na-
šeho farního kostela z roku 1885 a z roku 2005 a
s nápisem „Na památku 120. výročí kostela sv.
Alberta v Třinci“.

Tento originální suvenýr by mohl mít místo
v nejedné farní rodině a má svým způsobem
hodnotu nejen praktickou (mohu se z něho napít),
ale i estetickou (je hezký) a sběratelskou (třeba ho
za 50 let dají Vaše nyní malé děti svým vnukům se
slovy „to prodávali, když třineckému kostelu bylo
120 let, kdysi v roce 2005…“). Tento nápad se
organi-zátorům oslav výročí kostela velmi
zamlouval a díky osobní angažovanosti Henryka
Wawreczky se i nakonec realizoval.

Jak se vyrábí takový hrníček? Výroba probíhá
metodou GRAWERTON. Nejprve se pořídí fotky,
dobová fota se skenují a upraví v počítačovém
programu. Následuje zhotovení grafického návrhu,
vytištění předlohy speciálním inkoustem tiskárnou
Epson, která je vybavená systémem MicroPiezo.
Pak se koupí čistý bílý porcelánový hrníček se
speciální povrchovou úpravou, který se tepelně
zalisuje. Takové hrníčky vyrobila a i jiné vyrábí firma
UNIVOX spol.s r.o. se sídlem v Českém Těšíně.
Jejím majitelem je třinecký farník Henryk Szlaur
z Oldřichovic.

Panu Szlaurovi srdečně děkujeme za výrobu
krásného suvenýru a cenu, která je v rovině
výrobních nákladů a neobsahuje žádný zisk a
fakticky je to forma sponzoringu našeho výročí,
naší farnosti, nás všech. Hrníček si můžete koupit
za 119,- Kč v domečku do vyprodání zásob, tj. cca
70 ks, v případě zájmu by bylo možno ještě nechat

přidělat na objednávku, a to
nejpozději do 31.10.2005.
Ještě jedna rada nakonec:
nedávat do myčky, mýt
normálně „ručně v dře-
zu“…nebo spíš jen založit
na to správné místo a
používat „obyčejnější“
hrníčky.

Hw/Mk

Oslavy 120. výročí
kostela se zdařily

Když jsme uvažovali o tom, jak oslavit 120.
výročí posvěcení našeho farního kostela volili jsme
mezi dvěma možnostmi – pojmout tyto oslavy
velkolepějším způsobem než jiné roky – zorganizo-
vat i nějaké další doprovodné akce, např. jubilejní
koncert, nějaké další setkání v průběhu jubilejního
roku… Pak jsme si ale řekli, že se toho ve farnosti
děje dost, je dost tradičních akcí, setkání, modliteb-
ních společenství, a tak jsme nakonec zůstali
u osvědčeného schématu – zahradní slavnost. 120
let to je sice výročí úctyhodné, ale není až tak úplně
kulaté a pak – jaký je rozdíl mezi 119., 120. anebo
121. výročím? Kristus je přece stejný včera, dnes i
zítra a navěky.

Dopoledne v 10.00 byla v našem kostele od-
sloužena slavná pontifikální mše svatá otcem
biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowi-
czem, kterou koncelebrovali P. Oswald Bugel a P.
František. Velmi milou pozorností byly perníkové
kostelíky, které pro nás napekly a po mši svaté
rozdávaly naše kolegyně Pavla Golasowská a Mi-
chaela Wawreczková. Děkujeme jim za tento milý a
doslova sladký dárek k oslavám 120. výročí po-
svěcení našeho kostela.

Odpoledne jsme se pak sešli na – už výše zmí-
něné – zahradní slavnosti, našem farním festynu,
jak s oblibou říkáme. Počasí nám přálo, bylo krásné
slunečné a teplé, a tak se na farní zahradě sešli
známí, přátelé, příbuzní a také kněží a vzácný host –
otec biskup, který si našel čas pro všechny, dá se
říci, že se pozdravil s každým osobně, každému
řekl milé a teplé slovo.

Postaráno bylo i o naše žaludky. Tentokrát se
kromě tradičních párků na festynovém menu
objevila i grilovaná kuřecí stehna a podle ohlasů,
které jsme zaznamenali, přišla vhod. Dále jsme si
mohli osladit život koláči a zákusky, popovídat si u
kávy nebo čaje, žízeň uhasit studeným pivkem. A
co naši nejmenší? – nafukovací hrad, kolo štěstí,
šipky, atd. Pro všechny byla připravena i tombola
se zajíma-vými cenami.

Na závěr naše poděkování – ale komu? Prostě
všem! Taková akce si žádá nasazení sil mnoha lidí a
nerad bych někoho zapomněl. Takže alespoň
obecně – děkujeme hlavním organizátorům, nosi-
čům a stěhovačům lavic a stolu, stavěčům stánků,
obsluze ve stáncích, všem, kteří jste přispěli svými
dary do tomboly, ale také napekli výborné
zákus-ky... Jsme přesvědčeni, že se slavnost
podařila i díky vašim modlitbám a duchovní
podpoře – Pán Bůh zapla�!

Ale dosti slov – je dávno známo, že názorné
zobrazení má mnohem větší vypovídací schop-
nost, než spousta slov, a tak si prohledněte na další
straně fotografie, které v tuto krásnou neděli
vznikly. Fotografie pořídil pan Henryk Wawreczka,
který se také postaral o upomínkové hrnečky, které
nám budou tento den jistě ještě dlouho připomínat.

Při nedělním kázání jsme slyšeli, že naši před-
kové, kteří vybudovali tento nádherný chrám by
měli jistě radost, že i dnes se skví v plné kráse,
udržován zvenčí i zevnitř. My si dovolíme ještě tato
slova doplnit – naší předkové by jistě měli radost
z toho, že kostel, který kdysi oni postavili je i nadále
živý, že tady nestojí jenom jako kulturní památka,
ale je naplněn živými chrámy Ducha svatého –
námi farníky – kteří dokáží slavit nejen během
boho-služeb, ale umí se bavit a radovat i mimo ně.

SJK, MKK
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Tábor 2005
Letošní letní tábor od 20. do 29. srpna se

uskutečnil v krásném a klidném prostředí
v Nýdku Hluchové - Kolibiskách. Na pro-
najaté louce se seníkem, jenž pamatuje
druhou světovou válku, tábořilo 24 tábor-
níků.

Celý táborový program byl zaměřen na
zlatokopeckou dobu. V den příjezdu a za-
bydlování se v podsadových stanech, jsme
sestavili 4 družiny u jichž byl vždy jeden
skautský vedoucí. Jedna měla výhodu, byli
zde dva mladší skauti. Přestože se jednalo
spíše o farní tábor, figurovali v některých
skupinkách i bývalí členové Junáka.

Ač jsme odjížděli se slunným počasím,
nebylo tomu tak po celý pobyt na táboře.
Od pondělí se rozpršelo a s častými přeháň-
kami jsme se potýkali až do čtvrtečního
brzkého rána. I přes toto se nám dařilo plnit
celotáborový program a plán aktivit. Jak
zlatokopové tak i táborníci museli: vymezit
si teritorium - sběr žaludů, což v dané
lokalitě bylo velice nesnadné; postavit
model srubu - abychom se měli kde uchýlit;
vyrobit uži-tečný předmět - který mi bude
sloužit k pře-žití; uvařit čaj - z lesních plodů
a léčivek a bez cukru; rýžování zlata - sběr
plíšků v potoce apod. Na čtvrtek byla
plánována výprava do okolí. V mlhavém
počasí vyrážíme na Filipku, odtud pak na
Velký Stožek a zpět do tábora. Cestou se
daří sběračům hub a tak jim rychle mizí
zásoby z balíčku, který dostali na cestu.
Malé batůžky se plní pravá-ky, křemenáči a
dalšími houbami. Do tábora přicházíme již
se sluncem. Tady nám už naše kuchařky
suší vlhké věci a boty.

První táborovou neděli jsme mši svatou
slavili v dřevěném kostelíku v Nýdku, na
druhou k nám přijel otec Mirek a společně
s rodiči, poněvadž byl návštěvní den, jsme ji
sloužili přímo v tábořišti. Počasí nám opět
moc nepřálo a byli jsme nuceni vše připravit
v jídelně - stanu zvaném “tunel”. Minulé
roky se ji nám vždy podařilo připravit pod
širým nebem. Přesto jsme byli všichni rádi,
že si na nás otec udělal čas a strávil s námi
několik okamžiků našeho táboření. Patří již
tradičně k našim stálým hostům a můžu říct,
že je našim duchovním rádcem a přízniv-
cem skautingu.

Obavy, že i v pondělí, kdy jsme měli od-
jíždět, bude deštivo, jsme zahnali už večer.
Začalo se vyjasňovat a nám se i podařilo
zapálit slavnostní závěrečný táborový oheň
k ukončení našeho letního táborového po-
bytu.

Pondělní ráno bylo slunečné a hned od
rána i v rámci rozcvičky se začalo vše
uklízet, skládat a dávat do pořádku. Kolem
druhé hodiny odpoledne bylo vše na svém
místě a okolí bylo rovněž uklizeno. Všech 24
táborníků plus 2 kuchařky strávilo deset
dnů, převážně v nepříznivém počasí bez
úhony a úrazu. Celkové náklady činily 24
240,50 Kč.

Chci touto cestou poděkovat rodičům za
přívoz a odvoz účastníků, kuchařkám za
trpělivou práci v kuchyni a dobré jídlo.

V nemalé míře i táborníkům za čas strávený
na táboře, že vydrželi táborové podmínky,
jenž jsou velmi vzdáleny těm, které mají
doma. A rovněž mé rodině, která mi po-
mohla s přípravou celého tábora a
tolerovala mi, že trávím svou dovolenou i
jinak, než s ní.

Pokud by měl někdo z letošních tábor-
níků, ale i z dalších dětí zájem prožívat i
jiné a zajímavé okamžiky během celého
roku, není nic lehčího, než se přidat k nám -
skautům. Více se dovíte u Tomáše
Kyvalského - tel. 558 322 738. Budeme rádi,
když se k nám připojíte.

Nová škola v Třinci

Možná někteří z Vás už zaregistrovali, že
v Třinci vznikla k 1. 9. 2005 nová Základní
církevní škola. Její sídlo je na Kaštanové
ulici v Třinci na Sosně. Zřizovatelem je Slez-
ská církev evangelická. Je to první a jediná
škola ve Slezsku, která si klade za úkol šířit
křes�anské hodnoty. Tato škola chce
navázat na zkušenosti křes�anských tříd,
které 10 let fungovaly na 6. ZŠ v Třinci na
Slezské ul.

Do sedmi tříd nastoupilo 120 žáků
z Třince a okolí. Žáci jsou všech vyznání i
bez vyznání. O výchovu a vzdělání se bude
starat desetičlenný učitelský sbor vedený
ředitelkou Mgr. Monikou Guňkovou. Ta
má největší zásluhu na tom, že se podařilo
církevní školu zřídit během jednoho roku.
O vznik školy se zasadil i bývalý senátor
Emil Škrabiš, senátoři Mejstřík, Feber,
Kroupa a poslanec Vícha.

Dobrá věc se podařila a tak 1. 9. 2005
mohl být modlitbou a krátkým programem
žáků slavnostně zahájen nový školní rok.
Tělocvična školy se zaplnila nejen žáky a
rodiči, přítomni byli i vzácní hosté. Např.
výše jmenovaný ing. Škrabiš a poslanec
Vícha. Z Prahy přijel ředitel Sekce církev-
ních škol ČBK Daniel Kuchyňka. Za město
Třinec to byla místostarostka Věra Palkov-
ská. Dále pak P. František Vrubel a P. Jan
Mazur, biskup Slezské církve evangelické
Vladislav Wolný a prezident školy pastor
Stanislav Piętak a kazatelé několika dalších
církví z Třince a okolí.

Děti v této škole budou vychovávány
podle biblických zásad. Bude se klást důraz
na zdvořilost, čestnost, ohleduplnost….

Mottem pedagogického sboru je
biblický verš z 1. listu Timoteovi 1,5: Cílem
našeho vyučování je láska z čistého srdce,
z dobrého svědomí a z upřímné víry.

Mgr. Alena Trombiková

Pou� na Svatý Hostýn
Místní organizace KDU-ČSL zorganizo-vala

13.8.2005 tradiční pou� na Svatý Hostýn. Autobus byl
naplněn do posledního místa a tak jsme mohli
s dobrým pocitem, že lidé mají o poutní zájezdy stále
zájem, vyrazit směr Hostýn. Cesta nám rychle utíkala
při modlitbě růžence a na místě jsme byli už před 8
hodinou. Mohli jsme se tak v klidu připravit na mši
svatou. Mše svatá na tomto požehnaném místě má
svou úžasnou atmosféru. Člověk cítí boží blízkost a
pomocnou ruku Panny Marie. Může jí svěřit své
starosti, děkovat za obdržené milosti a prosit o
přímluvu.

Křížovou cestu v přírodě jsme si na-plánovali na
poledne. Po celou dobu nám déš� dělal společnost,
ale o to více jsme se mohli přiblížit Kristovu utrpení.
Po posledním zastavení se počasí umoudřilo a do-
konce začalo svítit sluníčko. Takže jsme si mohli
vychutnat nákupy pozorností z poutě a dobře se
naobědvat v některém z poutních domů. Komu se
chtělo vyšlapat všechny schody, mohl si nabrat
svatohostýnskou vodu a po požehnání jsme vyrazili
na cestu domů. Vrátili jsme se do svých domovů
obohaceni a naplněni radostí. Tak zase za rok.

HW
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Ladislav Simajchl: Naše role při nedělní bohoslužbě (16)

BOHOSLUŽBA SLOVA
Dobírali si kdesi vnuci babičku, proč

vlastně chodí ještě do kostela, když si ze
slova Božího nic nepamatuje. Babička dala
vnukovi do ruky cedník a řekla: “Natoč do
něj vodu!” - “Ale babi, v cedníku se voda
neudrží!” - “Jen to udělej.” - A když vnuk
donesl cedník, řekla: “Podívej se! Voda sice
vytekla, ale cedník zůstal mokrý. Tak už víš,
že nejdu do kostela nadarmo:’

Také si často stěžujeme, že máme pamě�
jako cedník. Naštěstí tu nejde o to, aby si
každý z nás zapamatoval všechno. Jde o to,
aby si každý zapamatoval, co osloví dnes
přímo jeho: Co si tu čteme, jsou slova
mnohokrát slyšená. Ale najednou za-
slechneš slovo, větu, jako bys to slyšel
poprvé. A o to jde: abychom to oslovení
nepřeslechli.

A tak buïme cele uchem hned od za-
čátku bohoslužby slova. Volejme v duchu
s malým Samuelem: “Mluv, Pane, tvůj
služebník naslouchá.” (1 Sam 3,10)

Před koncilem probíhala delší dobu
diskuse, jestli se při mši mají čtení Písma číst
tváří k oltáři nebo tváří k lidu. “Čte se přece
ke cti Boží,” - říkali někteří. Nám už by dnes
bylo k smíchu, kdyby nám lektor nebo kněz
předčítal Písmo a stál při tom zády k nám.
Vždy� se to hlásá nám, nás to vyzývá,
abychom podle slyšeného změnili svůj
život.

Přestože při našich úvahách, jak máme
bohoslužbu spoluslavit, se historickým vý-
kladům vyhýbáme, udělejme dnes
výjimku. Ve druhé knize Ezdrášově je
překrásné líčení, jak konali bohoslužbu
slova Izraelité po návratu z babylonského
zajetí: ;,Všechen lid se shromáždil před
Vodní branou. Ezdráš vystoupil na
vyvýšené řečiště, které mu udělali, aby ho
bylo vidět a slyšet. Otevřel knihu zákona
Božího před očima všeho lidu a lid ztichl. Tu
chválil Ezdráš velikost Boží a lid tleskal a
volal Amen. Pak začal Ezdráš číst z knihy a
lidé napjatě poslouchali. Slzeli radostí, že
rozumí tomu, co se předčítalo: Tak naslou-
chali od rána až do poledne. Potom
oslavovali Boha radostným svátkem,
protože rozuměli slovům, které slyšeli."
(Podle Ezdr. 8,1-12)

O Pánu Ježíši čteme obdobné
vyprávění. Lukáš nám ve 4. kapitole
vypravuje, jak Pán přišel doma v Nazaretě
do synagogy. Přihlásil se za lektora, četl z
Písma a potom je začal vysvětlovat. Ale jeho
krajané se neosvědčili jako dobří
posluchači. Urazili se a pohoršili, místo aby
se napravili.

Jací posluchači slova Božího jsme my?
Ježíšovi krajané se pohoršili, když Pán Ježíš
slovo Boží obrátil na ně, na jejich osoby, na
jejich současnost. Naučili jsme se my -
nebrat slyšené slovo Boží jen jako
vyprávění o událostech dávno minulých,
ale i jako vyprávění o naší době, o nás? Když
například nasloucháme evangeliu o
rozmnožení pokrmů, bereme to jako
ujištění Páně, že i nás všechny chce sytit
svým pokrmem? Když nasloucháme
vypravování o zázračných uzdraveních,
uvědomujeme si, že i my jsme také slepí,
hluší a kulhaví, kteří potřebují uzdravení?
Že my jsme teï těmi, kterým apoštolé psali
své listy?

Písmo svaté se musí číst jinak, než
všechna ostatní četba. Běžnou četbu
přijímáme především rozumem, chceme
vědět, co se tu říká, co se stalo, jak to
dopadne. Při četbě Písma jde o sjednocení
mysli, o přijetí srdcem. Proč?

V liturgii mluví Bůh ke svému lidu.
Tento výrok není jen pěkná alegorie, ale
mystická skutečnost víry. Bible, říkáme,
obsahuje slovo zjevení: Bůh tu zjevuje
člověku, kdo je a co má od Boha k
očekávání. Bůh tu mluví.

Bůh tu mluví někdy i beze slov: člověk
vnímá, poznává Boží hlas přímo srdcem,
vnitřně. Ale takové oslovování nelze
povědět dál, to je jen pro toho, komu se
dostalo.

V písmu Bůh mluví lidskou řečí. Zjevení
Boží, jak je slyšíme při mši, oděné do
lidských slov, to oslovuje celé lidstvo ve
všech časech.

Do lidských slov, která jsou jakoby
tělem, je vložena duše inspirace. Proto
nestačí jen uslyšet, co se tu říká, uložit to
v paměti. Slovo Boží chce být zaseto jako
zrno do půdy našeho nitra. Má tam vzklíčit
v čin. Má dát impuls k našemu jednání.

Zjevení říká, že slovem Božím byl stvo-
řen svět. V nás chce slovo Boží tvořit dál,
tvořit novou podobu našeho života, dělat
z nás nové lidi.

Proto církev vždy dosvědčovala svou
úctu k svatým Písmům jako k samotnému
tělu Páně. Nejen Eucharistii, ale i Písmo
vyhlašuje koncilní konstituce o Písmu za
chléb života pro věřící (art.21).

Proto si lidstvo tolik cení Písma svatého.
Znovu a znovu si je překládá do všech
jazyků světa. Znovu a znovu si je tiskne a
vydává. Žádná kniha na světě se netěší ta-
kové pozornosti.

Stále platí, co nám píše sv. Petr: “Boží
slovo ... je jako svíce, svítící v temném místě,
dokud se nerozbřeskne a jitřenka vám ne-
vzejde v srdci.” (Podle 2 Petr 1,19)

Kolik temných míst je v našem světě, ba
i v našem vlastním nitru. Kéž i my se
naučíme používat slova Božího jako lucer-
ničky, jako majáčku; který nám ukazuje
jasnou cestu do naší nejasné budoucnosti.

Poznámka pro kněze
V době masových sdělovacích prostřed-

ků dotírá na ucho člověka změ� nej-
různějších informací. Člověk se už naučil
bránit: naslouchá všemu jen tak na půl
ucha.

S tímto návykem přichází dnešní člověk
i do kostela. Proto jsou tak důležité všechny
doprovodné rity, které mají probudit z otu-
pělosti a povrchnosti, napomoci k uklidnění
a soustředění.

Máme po koncilu trojí čtení. Ale nesmí-
me si myslet, že přinese užitek už samo
rozmnožení čtení při mši. Svět bible je
většině dnešních katolíků cizí. I když mají
dobrou vůli pozorně naslouchat, musíme
jim pomáhat, aby nejen uslyšeli, ale i
pochopili. Aby přijali Slovo nejen jako
vyprávění o dobách a lidech minulých, ale i
jako slovo o dnešní době a o nás samotných.

Jak můžeme k tomu napomáhat?
- Především dobře uváženým

uvedením do každého čtení. Toto uvedení
do perikopy by měl říci kněz - a když ne, tak
číst jiný lektor, než ten, co čte perikopu.

- Nejvíc pomáháme homilií. Ta má
posluchačům otvírat Písma, aby v nich
zahořelo srdce zážitkem emauzských
učedníků.

- Využívejme také občasné bohoslužby
slova a biblických hodin, abychom lidi
naučili správně naslouchat hlasu Písma,
živě číst.

Je to práce pro kněze navíc, ale bez toho
živá farnost nevznikne.

- A nakonec nezapomínejme na
po-můcku technickou, ale nezbytnou: dbej
na srozumitelný přednes. Nejen na dobrou
zesilovací aparaturu tam, kde nelze celý
prostor zvládnout hlasem. Především dbej
na správnou výslovnost u sebe i u lektorů.

Francouzský kardinál Salieges si tuhle
posteskl: “Když dostanu kaplana, který umí
číst, považuji to za osmý div světa.” - Není
divu. Dnešní gymnázia už antické rétorické
vzdělání nedají a dnešní semináře také nic
moc. Do pastorace přicházejí kněží, kteří si
troufají číst “z listu” - bez přípravy. Nikdo je
nenaučil; že sebeznámější text nemohou
dobře přečíst bez vždy nové, aktuální
přípravy.

A naši lektoři? Kolik kněží se ve snaze,
aby také měli lektory, spokojí s lektorem,
který má jen ochotu a zvučný hlas. Tady
neplatí, že něco je lepší než nic. Tady platí,
že špatný lektor je horší než žádný. Lektory
mít, to chce dát si s nimi práci, aby byli
dobrými tlumočníky zjeveného slova Bo-
žího a nástroji církve učící.

Pokračování příště

Program spotkań

9.10. – niedziela

Spotkanie Popielgrzymkowe. Pielgrzymi z
pie-szej, autokarowej i rowerowej pielgrzymki
do Częstochowy spotykają się na wspólnej
Mszy Św. o godz. 15.00 w kościele Najśw.
Serca Jezusowego w Cz. Cieszynie. Po Mszy
Św. spotkanie w salce video, wspomnienia,
agape.

11.10. – wtorek

Wyjazd członków Wspólnoty Sympatyków
Radio Maryja do Frýdku-Místku na zaproszenie
wspólnoty seniorów „La vie Montante“. Odjazd
o godz. 8.15 z dworca autobusowego w Trzyńcu
z przystanku do Frýdku-Místku. Przyjazd w
go-dzinach wieczornych.

22.10. – sobota

Spotkanie Kółka Różańcowego oraz
Sympaty-ków Radia Maryja w salce parafialnej
o godz. 15.00.

24.10. – poniedziałek

Pierwsze spotkanie powakacyjne z Pismem
Świętym w salce parafialnej o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.
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1. Intencja ogólna: Za chrześcijan, aby
nie zniechęcali się wyzwaniami
zsekularyzowanego społeczeństwa,
lecz z ufnością dawali świadectwo o swej
wierze i nadziei.

2. Intencja misyjna: Za wiernych, aby
wypełniając podstawowe zobowiąza-
nie do modlitwy za misje, starali się
uczestniczyć w dziele misyjnym również
poprzez pomoc materialną.

Intencje Apostolstwa

Modlitwy – październik 2005

Příští číslo MOSTu vyjde

6. listopadu 2005.

Příspěvky můžete zasílat

do 26.10.2005.

1. Neděle 2.10.2005 – 27. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00
polsky.
2. Pátek 7.10.2005 – památka Panny
Marie Růžencové, první pátek v měsíci.
3. Neděle 9.10.2005 – 8. neděle
v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a
17.00 česky.
4. Neděle 16.10.2005 – 29. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00
polsky.
5. Úterý 18.10.2005 – svátek sv. Lukáše,
evangelisty.
6. Neděle 23.10.2005 – 30. neděle v me-
zidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00
česky.
7. Pátek 28.10.2005 – svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů.
8. Neděle 30.10.2005 – 31. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00
polsky.
9. Úterý 1.11.2005 – Slavnost Všech
svatých.
Odpustky pro duše v očistci: Dnes
odpoledne a zítra po celý den je možno
při návštěvě kteréhokoli kostela získat
plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyk-
lých podmínek (sv. zpověï, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) je pod-
mínkou pomodlit se při návštěvě kostela
Modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po
splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen
v duchu za zemřelé; v ostatních dnech
lze takto získat odpustky částečné.
10. Středa 2.11.2005 – vzpomínka na
všechny věrné zemřelé.
11. Neděle 6.11.2005 – 32. neděle v me-
zidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00
česky.

12. Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě
svatého růžence, který však není
dovoleno modlit se během mše svaté.
13. Každou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nejsvětější
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
Poslední neděle v měsíci – Mariánské
večeřadlo.
14. V průběhu týdne mše svaté začínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu,
pátek - ranní česky, večerní polsky. V úte-
rý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní
česky.
15. Každý čtvrtek od 16.00 a první pátek
po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější
Svátosti Oltářní.
16. Každý pátek po ranní i večerní mši
svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltář-
ní s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství. První pátek v měsíci - litanie a
zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
Každý poslední pátek v měsíci v průběhu
celého školního roku se modlíme za děti,
mládež, žáky, studenty, katechety, uči-
tele a vychovatele při večerní adorací
Nejsvětější Svátosti Oltářní do 18.45
hodin.
17. Mše svatá v Domově důchodců na
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl hodiny
před začátkem mše svaté je možno
přistoupit ke svátosti smíření. Mše svatá
v Nemocnici Sosna je sloužena každou
sobotu v 15.30. Přede mší sv. příležitost
ke svátosti smíření.

Redakce neručí za jazykový sled
jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku
v kostele!

Prosba
Poradna pro ženy a dívky se obrací

s prosbou na ty, kteří mají doma
nepotřebný ale zachovalý dětský
kočárek a chtěli by ho darovat. Na
poradnu se často obrací ženy, které
nemají peníze na základní výbavu pro
miminko a byly by vděčné i za starší
kočárek.
Bližší informaci u paní Pavlíkové - tel.
558335144.

27. neděle v mezidobí (2.10.)
1. čtení: Iz 5,1-7; 2. čtení: Flp 4,6-9;
Evangelium: Mt 21,33-43
Žalm: odp. Dům Izraelův je vinicí Páně.
ref. Winnicą Pana jest dom Izraela.

28. neděle v mezidobí (9.10.)
1.čtení: Iz 25,6-10a; 2. čtení: Flp,4,12-14.
19-20; Evangelium: Mt 22,1-14
Žalm: odp. Smím přebývat v Hospodinově
domě na dlouhé, předlouhé časy.
ref. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

29. neděle v mezidobí (16.10.)
1. čtení: Iz 45,1.4-6; 2. čtení: 1 Sol 1,1-5b;
Evangelium: Mt 22,15-21
Žalm: odp. Vzdejte Hospodinu moc a slávu.
ref. Pośród narodów głoście chwałę Pana.

30. neděle v mezidobí (23.10.)
1. čtení: Ex 22,20-26; 2. čtení: 1 Sol 1,5c-10;
Evangelium: Mt 22,34-40
Žalm: odp. Miluji tě, Hospodine, má sílo.
ref. Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

31. neděle v mezidobí (30.10.)
1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. čtení: 1 Sol
2,7b-9.13; Evangelium: Mt 23,1-12
Žalm: odp. Opatruj, Pane, mou duši ve svém
pokoji!
ref. Strzeż duszy mojej w Twym pokoju,
Panie.

32. neděle v mezidobí (6.11)
1. čtení: Mdr 6,12-16; 2. čtení: 1 Sol 4,13-18;
Evangelium: Mt 25,1-13
Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, Hospodine,
Bože můj!
ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Před ukončením Roku
Eucharistie

Před ukončením Roku Eucharistie
budeme mít v našem farním kostele několik
Eucharistických dnů, ve kterých bude příle-
žitost k uctění a adoraci Nejsvětější Svátosti
Oltářní.

V neděli 23. října bude za tímto účelem
výstav Nejsvětější Svátosti od 15.00 hodin,
v 16.30 společná adorace a v 17.00 večerní
mše svatá.

V pondělí 24.10., v úterý 25.10., ve středu
26.10. a ve čtvrtek 27.10 bude výstav Nej-
světější Svátosti Oltářní po ranní mši sv. do
9.00 hodin, odpoledne od 15.00 hodin.
v 16.30 společná adorace, sv. požehnání a
v 17.00 večerní mše svatá. Využijme této
příležitosti být blízko svému Pánu.

Ve čtvrtek 27. října pak bude ráno v 6.35 i
večer v 17.00 hodin slavná mše svatá ke cti
Nejsvětější Svátosti na zakončení Roku
Eucharistie.


