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Všichni byli naplnìni Duchem svatým

Nastal den Letnic a všichni byli spoleènì pohromadì. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se pøižene 
silný vítr, a naplnil celý dùm, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohnì, rozdìlily se a nad každým 
z nich se usadil jeden. Všichni byli naplnìni Duchem svatým a zaèali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, 
aby promlouvali. 

Sk 2,1-4   
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„Nie lêkajcie siê. Otwórzcie na oœcie¿ drzwi do licznie zgromadzonych m³odych muzu³- Krzysztof Strzelczyk w swojej homilii zacy-
Chrystusowi! Jego zbawczej w³adzy manów, którzy jemu zgotowali gor¹ce towa³ s³owa Jana Paw³a II.: „Èlovìk 
otwórzcie granice pañstw, systemów ekono- powitanie. W 1986 roku jako pierwszy potøebuje vìdìt, zda stojí za to narodit se, 
micznych, systemów politycznych, kierun- žít, zápasit, trpìt a zemøít, zda-li má cenu w dziejach papieskich przekroczy³ próg 
ków cywilizacyjnych.” bojovat za urèité ideály. Základním problé-¿ydowskiej synagogi w Rzymie. Jeszcze 

Jan Pawe³ II. mem tedy zùstává, dát èlovìku smysl, dát jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ pontyfi-
- ceremonia inauguracji pontyfikatu smysl jeho rozhodnutím, jeho životu a katu Jana Paw³a II. - Œwiatowy Dzieñ 

dìjinám…..Písmo svaté poskytuje dlouhou Modlitw o Pokój w Asy¿u w roku 1986, gdzie 
Przy koœciele pw. Najœwiêtszego Serca øadu pøípadù, v nichž je èlovìk rozliènými przybywaj¹ delegacje reprezentuj¹ce 47 

Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie dzia³a zpùsoby postižen utrpením. Ale pøesto tento koœcio³ów chrzeœcijañskich oraz 13 religii 
Grupa Modlitewna, skupiaj¹ca parafian, mnohoèetný seznam nevyèerpává dozajista œwiata. Trudno nawet wymieniæ wszystkie 
którzy spotykaj¹ siê ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê vše, co o utrpení již pøinesla a stále pøináší wydarzenia, bo za 27 lat pontyfikatu jest ich 
w miesi¹cu, by modliæ siê za szybk¹ kniha lidských dìjin (která je spíše „knihou niezliczona iloœæ. Je¿eli ktoœ pomyœli, ¿e 
beatyfikacjê Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. nenapsanou“), která je však pøedevším wystawê nie warto ogl¹daæ, bo „to stale 
Nie tylko modlitw¹ wype³niaj¹ czas spotkañ, knihou historie lidského pokolení, ètená o tym samym”, jest w wielkim b³êdzie. 
ale tak¿e pragn¹ przekazywaæ i przybli¿aæ v životì každého jednotlivce… Pokud Dotychczasowe wystawy organizowane 
spo³eczeñstwu ró¿ne wydarzenia, spotkani- pravdu nemilujeme, nemùžeme ji najít; Grup¹ Modlitewn¹ wci¹¿ odkrywaj¹ nam coœ 
a, wypowiedziane cytaty, podró¿e, w ogóle pokud pravdu nechceme poznat, nepozná-nowego z ró¿nych kierunków bogatej 

me ji. Ježíš Kristus vychází èlovìku vstøíc wszystko co dotyczy³o Ojca Œwiêtego, który dzia³alnoœci Jana Paw³a II. W tym roku 
v každé dobì, i dnešní, stejnými slovy: by³ bezdenn¹ skarbnic¹ m¹droœci. Grupa wystawa otwarta by³a nie tylko w Czeskim 
Poznáte pravdu a pravda vás osvobo-przygotowuje ka¿dego roku w rocznicê Cieszynie, ale tak¿e w koœciele parafialnym 
dí….Cestou k záchranì souèasné spoleè-œmierci papie¿a wystawê dokumentuj¹c¹ w Jab³onkowie. Przed dwoma laty wystawa 
nosti jsou etické hodnoty. Konzumní postoj pontyfikat papieski. Ka¿da wystawa dog³êb- by³a zainstalowana tak¿e u nas w Trzyñcu.
nebere v úvahu celou pravdu o èlovìku - ani nie przedstawia dany obszar jego dzia³al- Nasza wspólnota Sympatyków Radio 
pravdu historickou èi spoleèenskou, ani noœci: Maryja by³a bardzo zadowolona z uczestnic-
vnitøní nebo metafyzickou. Jedná se spíše Pierwsza rocznica - „Jan Pawe³ II. w na- zenia w uroczystym zagajeniu wystawy 
o únik pøed touto pravdou. Èlovìk je stvoøen szych sercach”, w Czeskim Cieszynie. Mo¿na tutaj by³o 
ke štìstí, ale lidské štìstí není v žádném druga rocznica - „Papie¿ i dzieci”, zobaczyæ tak¿e czêœæ zbioru widokówek i 
pøípadì totožné s poživaèností. Èlovìk trzecia rocznica - „Nie zmarnujmy tego kart pocztowych z postaci¹ papie¿a. Tê 
orientovaný konzumním smìrem ztrácí po-daru”, kolekcjê zbiera i poszerza pan Leszek 
živaèností celkový rozmìr vlastní lidskosti, czwarta - „Jan Pawe³ II - pielgrzym i Ciema³a z Puñcowa od pocz¹tku pontyfikatu 
ztrácí vìdomí hlubšího smyslu života. Takto misjonarz”. Jana Paw³a II. Obejrzeliœmy tak¿e program 
orientovaný vývoj zabíjí v èlovìku všechno, W tym roku 2 kwietnia minê³o 5 lat od artystyczny, z którym wyst¹pi³ Dzieciêcy 
co je skuteènì hluboce lidské...“.œmierci Jana Paw³a II., dlatego wystawa pt. zaspó³ Regionalny „Mali Dêdowczanie”. 

Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy „Jan Pawe³ II. - droga do œwiêtoœci” doku- Byliœmy zachwyceni œpiewem i tañcem.
przekroczy próg wiecznoœci. Starajmy siê mentuje ka¿dy rok jego pontyfikatu. Na Papie¿ Jan Pawe³ II. by³ wyj¹tkow¹ 
widzieæ w cz³owieku obraz Bo¿y i to dziesiêciu planszach mogliœmy ogl¹daæ osobistoœci¹. Nie tylko rozbudzi³ na nowo 
wszystko co jest w nim dobre. Dziêkujmy zdjêcia i czytaæ o najwa¿niejszych wydarze- prze¿ywianie wspólnej radoœci z bycia 
Panu  Bogu za osobê Jana Paw³a II., za niach i pielgrzymkach Ojca Œwiêtego. Jedna chrzeœcijaninem, ale m³odzie¿y da³ silny 
wszystkie dary Ducha Œwiêtego, którymi go z plansz informowa³a o historii wyborów impuls do g³êbszego prze¿ywania wiary, 
obdarzy³, za jego wiernoœæ Jezusowi i papieskich i o kolegium kardyna³ów, które nawo³uj¹c, by by³a „sol¹ i œwiat³em ziemi”. 
wype³nianie swoich obowi¹zków pomimo wybiera papie¿a w Kaplicy Sykstyñskiej. Seniorom i ludziom chorym swym cierpieni-
wielu cierpieñ. Pozostanie dla nas zawsze Ciekawostka dotycz¹ca wyborów w 1271 em pokaza³ w³aœciw¹ perspektywê ¿ycia 
wielkim wzorem do naœladowania.roku: Król Sycylii - Karol I. Andegaweñski w drodze do wiecznoœci. Przypomnia³, ¿e 

w pa³acu biskupim w Viterbo, nie tylko nie tylko w Starym Testamencie, ale tak¿e 
Irena Szymonikowazamkn¹³ kardyna³ów, ale kaza³ zamurowaæ w Nowym znajdujemy wiele wyj¹tkowych 

drzwi oraz okna, ¿eby nic nie rozprasza³o postaci ludzi starych. 
ich myœli. Na planszach by³y tak¿e infor- Niektóre z wypowiedzi Jana Paw³a II. 
macje i zdjêcia dokumentuj¹ce wydarzenia dotycz¹ce prze¿ywania tragedii ¿yciowych i 
roku. Do takich miêdzy innymi zaliczany jest wielkich cierpieñ mog³yby wydawaæ siê 
przyjazd papie¿a do Stambu³u - dawnego s³owami bardzo proroczymi i potrzebnymi. 
Konstantynopola, gdzie podpisuje wraz W sobotê 17 kwietnia 2010 odby³a siê 
z Patriarch¹ wspóln¹ deklaracjê o rozpoczê- w Bazylice Mniejszej Matki Bo¿ej Frydeckiej  
ciu oficjalnego dialogu teologicznego. msza ¿a³obna w intencji tragicznie zmar³ego 
Wydarzeniem roku 1985 by³a wizyta pa- prezydenta Lecha Kaczyñskiego, jego ¿ony 
pie¿a w Maroku, gdzie przyjecha³ na Marii i wszystkich, którzy zginêli w katastro-
zaproszenie króla Hassana II. i przemawia³ fie lotniczej pod Smoleñskiem. Ksi¹dz 

Osoba Jana Paw³a II. wzorem do naœladowania

§sobota 15.5.2010 – Spotkanie Sympa-
tyków Radio Maryja w salce parafialnej 
o godz. 14:30. W programie pogadanka 
z cz³onkami ADRY - pomoc seniorom. 

§poniedzia³ek 24.5.2010 – Spotkanie 
z Pismem Œwiêtym i Katechizmem 
w salce parafialnej o godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

Terminy spotkañ



V letošním roce jsme mìli možnost prožít tøeba církev zlomit. Po neúspìšných poku- bych tak ani neøekl. V nedìli 6. èervna 
velikonoce dokonce dvakrát. Poprvé to byly sech odtrhnout církev od Øíma a zøídit letošního roku bude prohlášen blahoslave-
skuteènì velikonoèní svátky Zmrvýchvstání jakousi národní církev, byli internováni ným Otec Jerzy Popie³uszko. Tento knìz byl 
Ježíše Krista tak, jak se slaví v celém všichni biskupové. Internace je domácím utýrán touto mocí v roce 1984 a utýraný 
køes�anském svìtì. Podruhé to bylo ve vìzením bez soudu a bez rozsudku. Když vhozen do Wis³y. Proè? Protože se zastával 
spojení s tragickou událostí našich sever- nepomohlo ani to a biskupové se nedali dìlníkù a jejich práv, práva na víru a zásady 
ních sousedù, kdy v troskách letadla, zlomit, pøišla takzvaná „akce K“. Øada svìdomí a jeho svobodu. Kdosi se kdysi 
smìøujícího do Smolenska, zahynul prezi- øeholních osob, které to pøežily, vydávají zeptal jednoho profesora, proè komunismu 
dent Polské republiky se svou manželkou a o tom svìdectví, èemu všemu byli podrobe- tak strašnì vadil Bùh a náboženství, usmál 
dalších ètyøiadevadesát cestujících. Co ni, - jenže jejich hlas dnes nikdo nechce se a odpovìdìl: to je nesmírnì prosté, - oni 
v tom vidím velikonoèního? To, co se dìlo moc slyšet. Všechna lživá obvinìní, vèetnì chtìli být bohem a tak jim skuteèný Bùh 
hned po pøijetí zprávy o tragedii: lidé „dùkazù“ - „nalezení zbraní v klášteøích“ a pøekážel. Pokusili se jej všemožnì likvido-
pokládali kvìtiny pøed prezidentským palá- jiných vzaly za své, postižení, pokud to vat, ale zapomnìli, že Kristus vzkøíšený 
cem a zapalovali svíèky a pak naplnili pøežili, byli plnì rehabilitováni. Kdyby byli z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už 
kostely, kde se sloužily mše svaté a modlili vinni, pak by asi rehabilitováni nebyli. Dnes vládu nemá.
se za obìti i celý národ. Èetl jsem jedno, tìmto osobnostem nikdo žádnou pozornost V tìchto dnech odvolal Pán na vìènost 
øekl bych, klíèové svìdectví ženy, která se moc nevìnuje. Bylo by možná dobré se jednu z výrazných osobností církve - Otce 
úèastnila toho dne zádušní mše svaté zeptat ve školách v rámci výuky dìjepisu, co kardinála Tomáše Špidlíka. On v jedné 
v katedrále Krista Krále v Katovicích. Ta vìdí žáci a studenti o takzvané Barbarské pøednášce pronesl velikou a obdivuhodnou 
paní øekla asi toto: Vstoupila jsem do noci. Bylo by jistì i dobré popøemýšlet, proè pravdu: Slovanství a slované vždy kladli 
katedrály plné uplakaných, modlících se lidí. se tato akce odehrála v noci. Bylo jasné, že dùraz na osobu. Tak je to správné, vždy� 
Slyšela jsem velikonoèní píseò Otrzyjcie ju¿ nepøátelská moc dobøe vìdìla, co jsou to èlovìk je vrcholem stvoøení, Božím obra-
³zy p³acz¹cy… Bylo mi moc smutno, slzy modlitby a hodnota zasvìceného života a zem. Západní civilizace vyrábí myšlenky, 
tekly z oèí a pak mì napadlo: Bože, jak je tak se jim zdálo, že tím, že kláštery zruší a jímž se má osoba podøídit. Tím vzniká 
dobøe, že jsi, jak je dobøe, že je církev, øeholní osoby uvìzní, že se pøestanou ideologie, která mùže bít i osobu, která ji 
kostely, knìží, že je mše svatá, že je Boží modlit, jenže toto se nestalo. No a pak pøíjmout nemùže a nechce. Køes�anství není 
slovo a Eucharistie! Èím bychom byli nyní zaèaly monstrprocesty, ve kterých byly tisíce ideologie, protože v jejím støedu není 
bez tìchto hodnot, ke komu a kam bychom obìtí naprosto nespravedlivì odsouzeny myšlenka, ale osoba: osoba Božího Syna 
teï šli? Kde bychom hledali sílu a potìšení? k desítkám let žaláøe. Vzpomeòme Ježíše Krista a celá nauka, celé Boží 
To vidím jako velikonoèní: - cesta ke Kristu alespoò jednu osobnost: Otce arcibiskupa zjevení je pravidlem soužití mezi èlovìkem a 
Zmrtvýchvstalému, dotýkání se jeho Osoby, Karla Otèenáška, který si 30. dubna Bohem. Díky tomu je ze strany Boha 
èerpání z Jeho Srdce… Kdo by v té chvíli pøipomenul 60. výroèí (šedesáté!) biskup- zajištìna cesta k naplnìní osoby a dosažení 
neplakal, vždy� celá øada lidí ztratila svoje ského svìcení. Bylo mu tehdy tøicet let a po jejího nejvyššího cíle - Božího Království. 
blízké a drahé v tak nepøedstavitelné tomto svìcení byl obvinìn z vlastizrady a Nezapomnìli jsme na to? 
katastrofì! deset let odsedìl v tìžkém vìzení. Po Odkud se vzal citát jednoho z komunistic-

Vzpomnìl jsem si na Kristovo upozornìní: amnestii, ale nesmìl vùbec pùsobit v du- kých prominentù tehdejší doby, který øíká, 
Buïte pøipraveni, neznáte dne, ani hodiny. chovní správì. Nejdøíve pracoval jako že na konci všech našich snah je èlovìk? 
Delegace cestovala do Katynì uctít 70. pomocný dìlník v mlékárnì, pozdìji pod On by mìl být - a musí být na zaèátku! 
výroèí jiné hrozné tragedie, kterou bylo tlakem Vatikánu a veøejného mínìní v za- Mìsíc kvìten je mìsícem mariánským a 
barbarské povraždìní asi 22 tisícù dùstojní- hranièí mu bylo povoleno pùsobit jako knìzi Panna Maria nepøijímá ideu, ale Božího 
kù a inteligence, kteøí se komusi stali v jedné farnosti mimo jeho diecézi, kde byl Syna. Na Kalvarii nepøijímá nìjakou ideu, 
nepohodlnými a jejichž tìla mìla být okryta až do roku 1989, kdy po zmìnì režimu jej ale celou církev, to znamená lidi, kterým 
ve spoleèných hrobech bez úcty, bez pohøbu mohl Jan Pavel II. koneènì ustanovit dùraznì pøipomíná: Udìlejte všecko, co vám 
… Je krásné a pøíkladné, že Poláci na svoje biskupem královéhradecké diecéze. Otec øekne mùj Syn. Nejde nám o souzení, bití, èi 
hrdiny nezapomnìli a cítili povinnost úcty arcibiskup vzpomínal, jak jednou ve vìzení žaláøování nìkoho, o vyøizování úètù ale 
k nim i po tolika letech. Pro øadu lidí se tato za ním pøišli s tím, jestli se chce vrátit do o uvìdomìní si velikosti èlovìka, o vzpama-
tragedie stala bližší a poznatelnìjší díky duchovní správy. Jistì, øekl, vždy� proto tování se, o prvenství osoby Božího obrazu 
smrti devadesáti šesti obìtí této nové jsem svìcen, ale jen za pøedpokladu, že a o dosažení jeho cíle. Rozlišujme: na konci 
tragedie. Máme tady ale ještì jedno výroèí: budu moci z kazatelny øíci veøejnì, že života nikdo nestane pøed nìjakou ideologií, 
o deset let pozdìji se odehrálo podobné komunismus je blud. V tu chvíli, jak øíká, ale pøed Božím Synem, soudcem. Tak dej 
drama i v naší vlasti. V noci ze 13. na 14. jsem od jednoho bachaøe dostal takovou Bùh, abychom tam mohli stanout jako lidé 
dubna 1950 byly brutálnì pøepadeny ránu do hlavy, že se mi zajiskøilo v oèích. vykoupení, ne jako trosky zbièované a 
kláštery na území celé republiky a øeholníci A bylo po propuštìní. Položme si teï vedle vyèerpané ideologiemi, které se snaží v té 
byli násilím odvezeni do novodobých kon- sebe oba termíny i s jejich obsahem: Katyò chvíli vysvìtlit Bohu, kdo za to všechno 
centraèních táborù, kde mìli být postupnì a barbarská noc 1950. Jediným spoleèným mùže. Zesnulý papež Jan Pavel II. øekl, že 
zlomeni, nebo likvidováni. Tehdejší vláda jmenovatelem je komunismus,- to dnes jediným klíèem k poznání osoby èlovìka je 
vidìla v katolické církvi velikého nepøítele a nikdo nepopírá, - ale kolik lidí po nìm Ježíš Kristus – a ten je stejný vèera, dnes i 
velké nebezpeèí „lidovì demokratického volá…! Vìdí, o èem mluví? Nìkdo si øekne - navìky.
zøízení“, vzniklého po únoru 1948 a tak bylo tohle je již dávná historie, dnes to je jiné. Já P. František
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In memoriam



Vietnam je pro nás tajuplnou zemí, kterou 
známe jen z cestopisù nebo z filmù, zejména 
amerických a zpravidla opìvujících hrdinské 
americké vojáky, bojující v džungli. Turista 
proto odjíždí do zemì pln oèekávání a zároveò 
s obavami.

Vietnam je ale zajímavá, krásná zemì, 
s nádhernými pøírodními, dosud èlovìkem 
nenarušenými pøírodními krásami, zemì plná 
pøekvapení a kontrastù. K nejkrásnìjším 
místùm patøí zejména delta Mekongu 
s ovocnými a kvìtinovými trhy na vodì, ostrov 
Phu Quoc, mìsteèko Sapa, ležící uprostøed 
hor, s charakteristickými kaskádovitì uspoøá-
danými rýžovými políèky a zátoka Ha Long se 
skoro dvìma tisíci ostrovy. Zemì se vyvíjí 
obrovským tempem a tak na místì turista 
zjiš�uje, že i nejnovìjší informace, získané na 
internetu nebo v prùvodci jsou již dávno 
pøekonány. 

Zemì je komunistická, s vládou jedné 
strany. Lidé mají možnost soukromì podnikat 
a také toho skoro všichni využívají a na 
oplátku se nevyjadøují k politice a jsou loajální 
ke stranì a státu. Státní rudé vlajky se žlutou 
hvìzdou uprostøed jsou prakticky všude. Na 
ulicích z každého rohu shlíží vlídná tváø Ho Èi 
Mina, nebo vlaje velký transparent na rudém 
podkladu, aktuálnì v tìchto dnech oslavující 
35. výroèí sjednocení Vietnamu.  

V zemi platí jedno pravidlo, které jim 
mùžeme závidìt. Je to úcta ke starším, 
k rodièùm a kult rodiny. Dìti jsou povinny se 
ve stáøí postarat o své rodièe a berou to jako 
samozøejmost. Zejména nejstarší syn si bere 
za své, že se o rodièe postará. Mladí pomohou 
do schodù neznámému staršímu èlovìku, aniž 
by èekali na to, že je o pomoc požádá. Úcta ke 
stáøí je patrná všude v bìžném životì. V kos-
tele pøi pøíchodu staršího mládež okamžitì 
nabídne místo k sezení, nebo se postará 
o donesení židlièky pro staršího vìøícího.

Viditelným vyjádøením úcty k rodinì jsou 
sochy sv. Josefa, èasto viditelnì vystaveny 
v prùèelí køes�anských domù a také množství 
kostelù, zasvìcených právì sv. Josefu. 

Ve Vietnamu je aktuálnì už skoro 90 miliónù 
obyvatel. Ke katolické církvi se hlásí kolem 
deseti procent obyvatel a je po buddhismu 
druhým nejsilnìjším náboženstvím. Nadpo-
lovièní vìtšinu obyvatel tedy tvoøí buddhisté, 
další poèetnou skupinou jsou muslimové a 
také pøíslušníci sekt cao dai a hoa hao. 

Pøi návštìvì dílen, kde se vyrábìjí mramo-
rové sochy, tak mùžeme vedle sebe vidìt 
tøímetrovou nádhernou sochu Panny Marie 
z bílého leštìného mramoru, hned vedle 
sochu sv. Josefa s Ježíškem, sochu Buddhy i 
nádherné moderní sochy do zahrad i interiérù. 

Církev ve Vietnamu je nazývána „nejstarší 
dcerou“ katolické církve v Asii, protože v zemi 
existuje již více než 450 let. Vietnamská církev 
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Dojmy z cesty po Vietnamu

Prodavaè palmových listù u katedrály 
Notre Damme pøed Kvìtnou nedìlí 
v Hué ve støedním Vietnamu

se rozvíjí a pùsobí nyní v 25 diecézích a 
v 2100 farnostech. Roste i poèet knìží, který 
byl v roce 2009 okolo 400.

Ve mìstì La Vang mají vietnamští katolíci 
národní mariánskou svatyni. Jan Pavel II. 
v roce 1998 pøi blahoøeèení 117 vietnamských 
muèedníkù vyzdvihl dùležitost tohoto místa pro 
církev ve Vietnamu. Panna Maria se zde 
zjevila již v roce 1798 skupinì katolíkù, kteøí 
uprchli pøed pronásledování králem.

Katolická církev za své postavení ve 
Vietnamu vdìèí evropským misionáøùm, kteøí 
rozšíøili víru v této oblasti. Zároveò šíøili i 
vzdìlanost, o èemž svìdèí na mnoha místech 
dosud fungující školy, založené pøedevším 
francouzskými misionáøi. V minulosti však byli 
vìøící pronásledování, muèeni a vìznìni a 
v literatuøe se uvádí, že pro víru bylo umuèeno 
více než 130 tisíc vìøících. I pøes formálnì 
panující svobodu vyznání to i v souèasné dobì 
nemají katolíci lehké. Situace se snad již 
pomalu lepší, ale státní moc se poøád 
vyjadøuje k nominacím biskupù, chce mít 
pøehled o svìcení a hlídá chování a poèínání 
knìží i obyèejných vìøících.  

Ve Vietnamu mùže turista navštívit rùzné 
pagody, chrámy, kostely rùzných náboženství 
a vyznání. Všude je èisto, hodnì kvìtinové 
výzdoby,  ticho.  

I ve Vietnamu jsou slaveny køes�anské 
svátky, a tak jsme mohli vidìt, jak v sobotu 
pøed Kvìtnou nedìlí prodával na chodníku 
pøed katedrálou Notre Dame v Hué obchodník 
vìøícím palmové listy z cykasu. 

Na Velký pátek jsme byli pøed katedrálou sv. 
Josefa v hanojské Staré ètvrti svìdky 
Pašijových her, spojených i s pøipomenutím 
vietnamských muèedníkù. Nádherné, rozlehlé 

prostranství pøed katedrálou bylo zcela 
zaplnìno místními farníky i turisty, kteøí se 
zájmem sledovali velmi kultivované vystoupení 
a následné obøady v katedrále. Novogotická 
katedrála je nádhernou stavbou v evropském 
stylu, která byla slavnostnì vysvìcena už 
v roce 1886. V katedrále je nádherný oltáø a 
okna zdobená barevnými vitrážemi.  

V nedìli velikonoèní byla v 9.00 hodin 
v katedrále bohoslužba, kterou celebroval 
místní biskup. Pro zahranièního návštìvníka 
bohoslužby je nepochopitelné, jak se jednotnì 
vìøící modlí, jak zcela jako by jednohlasnì 
odpovídají. Vìøící bez toho, aniž by mìli 
k dispozici texty krásnì zpívají. Nezapo-
menutelným zážitkem byl i výkon varhaníka a 
velkého smíšeného  sboru.  

Pøi odchodu z katedrály jsme zpùsobili 
rozruch. Ne svým chováním, ale vzhledem. 
Evropané s výškou nad 160 cm totiž pùsobí 
exoticky a jsou okukování vzrùstem malými 
Vietnamci, jako nìco výjimeèného. Stejnì 
pùsobí snaha koupit si v obchodì pánské 
sandály velikosti è. 14. Tento požadavek 
zpùsobil hurónský smích všech tøí prodavaèù, 
pro které je nadmìrnou velikostí již bota è. 8.

A co øíci závìrem? Vietnam je zemí 
kontrastù. Hned vedle luxusního hotelu a nové 
zástavby najdete obydlí, které je postaveno 
z prken, zbytkù rùzných stavebních materiálù 
a pøikryto vlnitými plechy, zatíženými kameny. 
Lidé žijí skromnì, nehromadí zbyteèný 
majetek a tretky, kterými si my, Evropané, 
zaplòujeme naše byty. V jejich obydlí je 
základem prostor, kde se schází rodina.

Dopravují se pøedevším motorkami a vydì-
lat si na motorku je pro nì podstatné. V ulicích 
je neskuteèné množství motorek, aut, kol a 
obchodníkù s pojízdnými vozíèky s prodáva-
ným zbožím. Lidé jsou ale natolik tolerantní, 
že i v hustém provozu jsou schopni se všichni 
bez rozèilování, nadávek a posunkù posouvat 
dopøedu, aniž by zpùsobovali dopravní ne-
hody. Nedokázali jsme si v tomto provozu 
pøedstavit nás, netolerantní, vìènì spìchající, 
nadávající a nervózní Evropany.    

A tak jsme se na vlastní oèi pøesvìdèili, že 
lidé mohou být spokojeni, vyrovnaní, laskaví a 
pohodoví i bez toho, že by vlastnili majetky. 

O postøehy z Vietnamu se s Vámi ráda 
podìlila 

Anna Burešová, Mosty u Jablunkova 
     

se uskuteèní v pátek 14. kvìtna 
2010 v 18.15 hodin v „sálce“ na 
faøe. Budeme se vìnovat 12. 
kapitole tohoto evangelia. Kdo 
máte, tak si vezmìte svou Bibli. 
Srdeènì se tìší kaplan.

Setkání nad evangeliem sv. Marka



Dyž sem býl malý, tak sem nemìl Ale letos už nemám komu poslat 
ani páru o tem, že nejaký den matek lístek, nemám komu zavolat, tak je 
egzistuje. Tehdá sme drželi enom nì smutno, nedìla je to 
MDŽ. Na to si moc dobøe sice pjekná, ale cosi nì 
pamatuju, ale jak sme chybí.
dycky stáli  v øadì a Tak jsem zavolal 
mamce sme každý dali Pánu Bohu: (to je 
k y t i è k u  a  p u s u .  strašnì jednoduché 
Mamka z teho dycky telefonování, jenom 
byla namìko a ten sepneš ruky, pøe-
veèer na nás byla staneš myslet na 
hodnìjší než jindy, fšecky blbost i  a  
pravda my sme se taky soustøedíš se enom 
snažili, pøi veèeøi se na Nìho, a veliká 
nepobryndat, nehá- výhoda je, že to tele-
dat se, mamku ne- fonování nic ne-
rozèilovat a po veèeøi stojí). Tak jsem mu 
sme dokonce dobrovolnì a bez øekl:
reptání umyli nádobí. Pane Bože, eštì loni jsem mohl s 

Eštì si vzpomínám, jak jsem mojou maminkou mluvit pøes tele-
mamce recitoval básnièku co nás fon, fèil už enom pøes tebe, tak ti 
nauèila soudružka uèitelka: chcu za ni moc podìkovat, dìkuju ti 
Maminko má drahá, moje drahá a velebím tì za to, že jsi mi dal tak 
matko! hodnou maminku, kerá se o mì tak 
Vy jste jako holub a já holoubátko, pjeknì starala, kerá nì nauèila znát 
Vy jste holub sivý, já holoubek bílý! a milovat Tebe. Ale Bože: já nevím, 
Kde jsme se v tom širém svìtì esli jsem jí to staèíl øíct, dokud ještì 
natrefili? žila, a aj dybych jí to øekl, stejnì 

Nigdy nezapomenu, jak byla cítím, že mám vùèi ní velikánský 
mamka dojatá dyž sem jí ju pøed- dluh, tak tì chcu moc poprosit: 
nésl. Pøesnì si pamatuju aj gde to vyøiï jí, že jí za fšecko moc dìkuju, 
bylo: na dvoøe, u chléva, mamka že byla tou nejlepší maminkou na 
akorát chystala krmení kaèenám, svìtì, a že mám u ní velikánský 
ruky mìla od šrotu, ale pøesto nì dluh.
pohladila, zamáèkla slzu a šla A taky Tobì Bože eštì jednou 
nasypat maténí kaèenám a volala na dìkuju, že jsem mohl mít tak 
nì: lilèi, lilèi!! Já sem se mosél jit hodnou maminku, a tak dlouho sem 
umyt, protože jsem mìl líca bílé, se s ní mohl tìšit zde na zemi.
jakdyž od mouky a šel jsem do To „tìšení se” tady bylo nedoko-
kostela. nalé a doèasné, moc se Pane Bože 

Potom si eštì pamatuju èást tìším na tìšení se dokonalé a vjeèné. 
básnièky od Jana Nerudy: Néenom s mamkou, ale pøedevším 
Jak to pøijde matièko má, že tak s tebou, vždy�, mamka teho pro nás 
všechno uhodnete? tolik udìlala, ale ty mnohem víc. Tak 
když mì srdce v tìle pláèe, že si ji, prosim Tì, moc pozdravuj, dou-
v koutek zasednete? fám, že jí tam u tebe nic nechybí. Že 

A když jsem jí ju celou odreci- chybí ona mì, to jí prosim tì raèi 
toval, tak nì øíkala: Ten Neruda má neøíkej, mohlo by ju to mrzet. Už ju 
pravdu, já to na tobì dycky poznám, vidím, jak by enom pokývala hlavou 
kdy je ti dobøe a kdy zle. a øekla: tož proè jsi za mnou èastìjší 

A potom, dyž sem odešel do nedojél, proè jsi nezavolal, víš kolik 
svìta, tak jsem jí vždycky poslál veèerù jsem prosedìla u telefonu, 
pohled, a v nedìlu, na Den matek marnì...
zavolál, neøíkál jsem jí, že volám Ale to Ty Bože fšecko víš, aj to že 
protože je Den matek, ani jak jsem jsem nebyl moc povedeným synem, 
rád že ju mám. Né. Enom tak sme si tož nì to, prosím Tì odpus� a eštì 
povykládali, ona vìdìla, já sem jednou, že ju moc pozdravuju, a 
vìdìl. líbám...                               Jiøí Kuchaø
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Drazí bratøi a sestry,
všichni zakoušíme vážnost doby, která 
v posledních letech zaznamenala: nadšení 
ze svobody, ale podcenila øád duchovních 
hodnot; oslnìní hospodáøskými výsledky a 
zvedající se životní úroveò, ale i hospodáø-
skou krizi; nadšení pro novou spoleènost a 
spoléhání na pøedvolební sliby, ale i 
zklamání a nechu� angažovat se. Nikdo nás 
však nezbaví zodpovìdnosti pøed Bohem i 
pøed dalšími generacemi.
Proto Vás všechny jako pøedseda Èeské 
biskupské konference vyzývám a prosím, 
abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, 
kterou vám pøedkládáme, za náš národ a 
jeho pøedstavitele. V dìjinách spásy se 
mnohokrát ukázalo, že právì vnìjší a 
spoleèenské problémy èasto zpùsobené 
odklonem od Boha, které tlaèily lid, byly 
impulsem k novému obrácení, vìrnìjšímu 
pøilnutí k Bohu a k modlitbám plným dùvìry, 
které Bùh vyslyšel. Bùh je pøipraven i dnes 
nás vyslyšet.
Všem, kteøí pøijmou tuto výzvu, upøímnì 
dìkuji a každému ze srdce žehnám

+ Mons. Jan Graubner
pøedseda Èeské biskupské konference

Všemohoucí vìèný Bože,
na pøímluvu svatého Václava,
dìdice èeské zemì,
pøijmi naše prosby za ty, 
kteøí nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti;
a� respektují Tvùj spravedlivý øád,
hájí lidskou dùstojnost
a život každého èlovìka
od poèetí až do pøirozené smrti;
a� podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
vìrném svazku muže a ženy;
a� poctivì spravují svìøený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý pøíklad celé spoleènosti;
a� jsou zodpovìdní vùèi dalším generacím,
probouzejí touhu po dìtech
a jejich dobré výchovì.
Nás pak naplòuj Svatým Duchem
a veï ke svìdomitosti,
abychom svým životem pøispívali
ke š�astné budoucnosti národa
a zodpovìdnì rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.

Èeská biskupská konference A.D. 2010 

Dopis mamince MODLITBA



Drazí farníci, dovolte, abychom Vás navštívit v naší kanceláøi na ulici 
poinformovali jak dopadl letošní Lidické èp. 1272 (levý bok Hotelu 
prodej svíèek a také nová postní akce Steel) každé pondìlí a støedu od 9:00 
„POSTNIÈKY“, kdy jsme si po celou - 16:00 hod. Ale pøipravuje se zmìna: 
postní dobu dobrovolnì odkládali do od 3. kvìtna 2010 bude kanceláø 
krabièky finanèní obnos, ušetøený za pøístupná každý všední den od 8:00 
nìjakou odepøenou vìc (sladkost, hod. Pøesné hodiny provozu budou 
cigarety atd.). známy až poslední týden v dubnu, po 

Z prodeje svíèek na Velikonoèní redakèní uzávìrce a proto ti, kdo nás 
nedìli pøed kostely v Tøinci, Vendryni, plánujete navštívit, radìji zavolejte na 
Bystøici a Nýdku, charita získala tel. 724 257 219, nebo se podívejte na 
26 621 Kè. naše internetové stránky. 

Akce „Postnièky“ byla akcí farní, Další naší službou je úklid domác-
charita jen pomáhala. Otec František ností, provádìní nákupù nebo drobné 
rozhodl, že se získané finance použijí opravy.
jak pro potøeby Charity Tøinec, tak pro Od ledna 2010 spolupracujeme 
Poradnu pro ženy a dívky na Námìstí s mobilním hospicem fa MEDICA 
míru. Vybralo se 23 755  Kè, z toho zdravotní péèe, s.r.o. Tato firma 
13 755 Kè dostala Poradna a 10 000 Medica zabezpeèuje péèi zdravotnì-
Kè naše Charita. ošetøovatelskou (jsou to sestøièky), 

Peníze nám jistì pomùžou a všem Charita zajiš�uje péèi sociální.
dárcùm moc dìkujeme. Máte-li nìkdo zájem stát se dobro-

Charita Tøinec se zamìøila na pomoc volníkem a pak docházet k našim 
rodinám, peèujícím o nemocného klientùm a nemocným do domácností, 
nebo seniora doma ve svém pøiroze- mùžete se u nás pøihlásit. 
ném prostøedí. Jistì v první øadì se Ještì dùležitá informace: všichni, 
mají postarat ti nejbližší. Pokud však kdo jakýmkoliv zpùsobem spolu-
pracují, není to vždy lehké a možné. pracujete s Charitou Tøinec (TKS, 
Proto Charita zamìstnává osobní pomoc ve skladu pomùcek, peèení a 
asistenty (vyškolené pracovníky prodávání svíèek i srdíèek) jste srdeè-
v sociálních službách), kteøí docházejí nì zváni na „Smažení vajeèiny“ v lese 
do domácností a rodinu zastoupí na Osùvkách v sobotu 29.5.2010 
v dobì její nepøítomnosti, popøípadì v 15:00 hod. Vstupné: 2 vejce.
asistentka pøijde jen na hodinu dennì Dìkujeme všem za spolupráci a 
pomoci s hygienou, nìkdy jen  jednou doufáme, že nás neopustíte a zacho-
týdnì ke koupání. Tato služba je váte nám svou pøízeò. 
placená, klient si ji platí vìtšinou 

Za Charitu Tøinec Marta Bezecnáz pøíspìvku na péèi, který se vyøizuje 
pøes sociální odbor na Mìstském 
úøadu v Tøinci. 

Charita Tøinec také zapùjèuje zdra-
votní a kompenzaèní pomùcky jako 
jsou polohovací lùžka, matrace proti 
proleženinám, mechanické vozíky, 
chodítka, nástavce na WC a další, viz
www.charitatrinec.cz. Mùžete nás také 
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Nové ratolesti  
na vinném kmeni 

Církve

Charitní okénko

O velikonoèní vigilií jsme pøivítali 
do spoleèenství Církve a naší far-
nosti dvì nové duše – Janu a 
Moniku, které v toto nedìlní krásné 
ráno pøijaly svátost køtu. Jednu 
z nich – Janku – se nám podaøilo 
oslovit.

Dnešním dnem se završil jeden úsek 
Tvého duchovního života, byla jsi 
naroubována na vinný kmen, 
kterým je náš Pán Ježíš Kristus. Té 
slavnostní chvíli jistì pøedcházely 
mìsíce a snad i roky hledání, 
tápání, pochybnosti a pøípravy ke 
svatému køtu. Mohla bys tyto chvíle 
pøiblížit našim farníkùm a odpo-
vìdìt nám na pár otázek?

Kdy ve Tvém životì nastal okamžik 
poznání a odhodlání jít za Kristem?
V mém pøípadì to nebyl jeden 
konkrétní okamžik. Delší dobu jsem 
cítila touhu chodit do kostela, a 
poznávat Pána Boha. Postupem èasu 
jsem se rozhodla pøijmout svátost 
køtu. Díky svému pøíteli jsem se 
odhodlala zajít za Otcem Romanem 
a požádat ho o pøípravu ke køtu.

Hledala jsi svou duchovní cestu i 
mimo katolickou církev?
Ne.

Jak dlouho trvala pøíprava na 
pøijetí svátosti køtu?
Samotná pøíprava s Otcem Roma-
nem trvala asi rok a pùl.

Máš nìjaké velké vzory, a� už z øad 
svìtcù èi svìtic, ale tøeba i v lidech 
kolem Tebe?
Sv. Filoménu a sv. Dorotu, které 
jsou mými patronkami. A v mém 
blízkém okolí je rodina, která 
výchovou svých malých dìtí k víøe 
v Pána Boha je mým velkým vzorem. 
Doufám, že v budoucnosti dokážu 
také tak vychovávat své dìti.

Mohla bys nám na závìr tohoto 
krátkého rozhovoru sdìlit své 
pocity, pøípadnì pøání do bu-
doucna?
Mým pøáním je žít podle Božího 
slova do konce mého života. 

redakce MOSTu

Poutní zájezdy
Brno
- Den otevøených dveøí rádia Proglas 
a návštìva nìkterých kostelù
KDY: 12.6.2010 Cena: 350,- Kè

Velehrad
- Slavnost svatých Cyrila a Metodìje 
a návštìva hrobu Anièky Zelikové
KDY: 5.7.2010 Cena: 260,- Kè

Svatý Hostýn
- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
KDY: 15.8.2010 Cena: 200,- Kè

Turzovka
KDY: 30.8.2010 Cena: 100,- Kè

Kontakt:
Mob. tel.: 603 991 754
Tel.: 558 996 282

3. diecézní 
setkání seniorù

Dne 18. kvìtna 2010 se bude konat 
v budovì Biskupství ostravsko-opavského 
3. diecézní setkání seniorù. 
Program:
9.30 hod. mše svatá s Otcem biskupem 
(v kostele sv. Václava - vedle biskupství)
a pøednáška Duchovní život seniorù co 
nejpraktiètìji.
Pøihlásit se možno do 10.5. 2010 u paní 
Marie Gottlicherové (mobil: 731 534 062)
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ØÁD PREMONSTRÁTÙ

1. Vznik a rozvoj kanonií. Pravomocí øádového ústøedí s gene- 5. Øeholní odìv
V rámci obnovného díla sv. Øehoøe VII., rální kapitulou a s generálním opatem v Øímì Podle tradice nosí premonstráti øeholní odìv 
zvaného nìkdy apoštolským hnutím poèátku nejsou rozsáhlé, slouží spíše duchovní jedno- bílé barvy. Skládá se z tuniky se škapulíøem a 
2. tisíciletí, vznikaly spoleènosti øeholních tì. V èele cirkárie stojí generálním opatem cingulem, bílého biretu. Souèástí chórového 
kanovníkù, ve kterých byla rozjímavá modlitba jmenovaný vikáø. Èeská cirkárie Øádu pre- obleèení je mozeta s malou kapucí.
spojena s apoštolskou služobu. Mezi nimi to monstrátù se skládá z kanonií Strahov, Želiv, 
byl i Øád premonstrátù (O. Praem.), který Teplá a Nová Øíše (patøí k ní také kanonie 6. Pøijímání nových èlenù a formace
založil sv. Norbert (kolem 1082 – 1134) Jasov na Slovensku). Dvouletému noviciátu pøedchází období 
z Dantem. Po svém obrácení v roce 1115 se kandidatury. U kandidátù knìžství se žádá 
stal Norbert horlivým kazatelem ve své 3. Charakteristika maturita. Po noviciátì se skládají doèasné 
domovinì. Roku 1120 se uchýlil se svými žáky Premonstrátský øád se øídí øeholí sv. Augus- sliby na tøi roky, po nich pak následují sliby 
do pustiny v Prémontré v severní Francii, kde tina. Sv. Norbert jako první v dìjinách církve slavné, doživotní.
zakládá samostatný øád, jehož hlavním spojil život kontemplativní s životem èinným. 
úkolem a cílem je posvìcování sebe i druhých, Øád zachovává své pùvodní zamìøení: v jeho 7. Kontaktní adresy
žít s Bohem a druhé k Bohu pøivádìt. Šest let domech se koná pøimìøenì slavná bohosluž- Klášter premonstrátù
po založení pøijal sv. Norbert potvrzení svého ba, zvláštní dùraz je kladen na liturgickou Strahovské nádvoøí 1/132, 118 00 Praha 1
øádu z rukou papeže Honora II. Tehdy se stal chórovou modlitbu a dodržování klášterních Klášter premonstrátù, 364 61 Teplá
také arcibiskupem v Magdeburku a byl jedním zvyklostí. Druhou složkou života je vnìjší Klášter premonstrátù, pošt. pøihr. 3, 394 44 
z opravdových uskuteèòovatelù gregoriánské apoštolská práce. Upøednostòován je apošto- Želiv
reformy té doby. Po ovládnutí Magdeburku lát, který napomáhá jednotì obou složek, tedy Klášter premonstrátù, 588 65 Nová Øíše 1
protestanty se domohl v roce 1627 strahovský apoštolát eucharistický, mariánský, apoštolát 
opat Kašpar z Yuestenberku pøenesení liturgické, smírné a prosebné modlitby. Dalšími 
ostatkù sv. Norberta do pražského strahovské- druhy apoštolátu chce být øád užiteèný 
ho kláštera, kde jsou uloženy dodnes. Øád se konkrétním èasovým potøebám církve a lidí, a� 
brzy rozšíøil do celé Evropy, v 18. století to je farní správa, školství a výchova mládeže, 
podnikal misie i v Africe a v Americe. exercicie, domácí a zahranièní misie, práce 
Domy v èeských zemích vznikaly pøes kanonii sociální. Životu premonstrátù napomáhá èin-
Steinfeld u Kolína nad Rýnem. V roce 1140 nost vìdecká, kulturní a umìlecká. Pre-
byla založena olomouckým biskupem monstráti jsou knìžský øád, ale mají však i 
Jindøichem Zdíkem za podpory Vladislava II. laické bratry. Každý dùm má také svou 
kanonie na Strahovì. Založení provázely terciáøskou obec spolupracovníkù, pøedevším 
bohaté panovnické i biskupské nadace, za ve své duchovní èinnosti. Vedle øádu bratøí je i 
jejichž pøispìní byl vybudován klášterní chrám øád klauzurových sester premonstrátek i pøi 
Nanebevzetí  Panny Marie, souèasnì øádu existují v nìkolika zemích také øeholní 
zøizovaný i jako knížecí pohøební mauzoleum. kongregace sester premonstrátek.
V roce 1149 vznikla kanonie Želiv – Narození 
Panny Marie, roku 1193 bl. Hroznata založil 
klášter Teplá – Zvìstování Panny Marie a 4. Èinnost po roce 1990
v roce 1596 vznikla kanonie Nová Øíše u sv. Po roce 1990 zaèíná obnova všech klášterù a 
Petra a Pavla. Dalšími významnými konventy pùsobení ve farnostech. Pražský konvent je 
byla Litomyšl, Milevsko, Klášterní Gradisko, nejen støediskem duchovní èinnosti (je zde 
Louka u Znojma, Zábrdovice, Sv. Kopeèek noviciát a klerikát), ale i kulturní èinnosti (kni-
u Olomouce, Svitavy, Jihlava, Køtiny atd. Vìtši- hovna, obrazárna, koncerty duchovní hudby, 
nu svých klášterù ztratil øád bìhem husitských pøednášky, sympozia). Ke kanonii patøí øeholní 
válek. Èást kanonií obnovila svoji èinnost až domy Milevsko, kde premonstráti spravují 
bìhem rekatolizace protestantských oblastí vedle farností i exercièní dùm, poutní místo 
v 16. století, kdy se stal vikáøem generálního Svatý Kopeèek a Jihlava. V roce 1996 byl ze 
opata øádu v èeských zemích, Uhrách a Strahova založen závislý dùm v Holíèi na 
Polsku Jan Lohelius, od roku 1612 pražský Slovensku. Želiv v pøírodì pro dìti z ekologic-
arcibiskup. Všem kanoniím byly inkorporovány ky špatných regionù. Zaèaly se organizovat 
farní kostely, mnohé spravovaly školská akce na zdokonalování se varhaníkù. Knìží 
zaøízení, reálky a gymnázia v Havlíèkovì z Teplé, která je stavebnì nejnarušenìjším 
Brodì, Žatci, Liberci, Rakovníku a Plzni a v 17. klášterem, pùsobí ve farnostech nejzápadnìj-
století také teologický ústav Collegium Norber- ších Èech. Klášter s kostelem, knihovnou a 
tinum v Praze, zrušený císaøem Josefem II. Po hospicem – hotelovým zaøízením nejen pro 
likvidaci v roce 1950 pokraèoval øád v èinnosti návštìvníky, ale také pro apoštolská a kulturní 
a tajnì pøijímal nové èleny. podnikání, je poutní místo nového typu. Jsou 

zde uloženy ostatky bl. Hroznaty. Premonstráti 
2. Organizaèní struktura z Nové Øíše spravují nìkolik farností v okolí 
Premonstrátský øád je podle jazykových kláštera, nejvìtší farností jsou Židenice v Brnì. 
skupin rozdìlen do provincií – cirkárií, které Pro rozsáhlé využití kláštera se hledají 
jsou svazkem samostatných opatství – zájemci.

Maria!

Tys naplnìná míra 
trojjedinného nebe,
která sklání se v èlovìku k èlovìku.
Jsi nìžné dítì Otce,
které v poslušnosti
sbírá kvìty ctností 
a pøipravuje duši pro Syna, 
aby náruè mámina 
kolébala spásu
a tuto božskou krásu 
odevzdala Duchu
a� lidskému uchu 
zní na vìky tvé „fiat“,
které provonìlo ráj!

A tak mìsíc máj,
 jenž vùnìmi pøipomíná nebe, 
a� oslavuje tebe, 
spoluvykupitelko a naše tìšitelko, 
mocná pøímluvkynì, 
která Boha vine
k srdci pro naší spásu 
v každém èasu 
i uprostøed bìsù a nepokojù svìta, 
nech� zazní naše vìta, 
miluji tì Rùže tajemná, 
vždy� Láska tvá je tak dojemná,
když v nìžnosti a tichosti…
oroduješ! 
AVE

Vìnované Pannì Marii „Turzovské“
Rudinec Stanislav 

*  *  *
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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.

6. nedìle velikonoèní (9.5.)
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 (16.5.)
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 (23.5.)
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 (30.5.)
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.

10. nedìle v mezidobí (6.6.)
1. ètení: 1 Král 17,17-24; 2. ètení: Gal 1,11-
19 Evangelium: Lk 7,11-17 
Žalm: odp. Chci tì oslavovat, Hospodine, 
nebo� jsi mì vysvobodil.
Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.

Poøad bohoslužeb v kvìtnu
§Nedìle 2.5.2010 - 5. nedìle velikonoèní; cení Božskému Srdci Ježíšovu.

§6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
§Pátek 7.5.2010 - první pátek v mìsíci. bìhu celého školního roku se modlíme 
§Nedìle 9.5.2010 - 6. nedìle velikonoèní; za dìti, mládež, žáky, studenty, kate-

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. chety, uèitele a vychovatele pøi veèerní 
§Ètvrtek 13.5.2010 - Slavnost Nanebe- adoraci Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní od 

vstoupení Pánì; zaèíná devítidenní 16.00 hodin.
§pøíprava na slavnost Seslání Ducha Mše svatá v Domovì pro seniory na 

Svatého. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
§Pátek 14.5.2010 - svátek sv. Matìje, hodiny pøed zaèátkem mše svaté je 

apoštola. možno pøistoupit ke svátosti smíøení.
§ §Nedìle 16.5.2010 - 7. nedìle veliko- Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

noèní; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede 
polsky. mší svatou pøíležitost ke svátosti 

§Nedìle 23.5.2010 - Slavnost Seslání smíøení.
Ducha Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky; konèí doba 
velikonoèní.

§Nedìle 30.5.2010 - Slavnost Nejsvìtìjší 
Trojice; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 
17.00 polsky; první svaté pøijímání 
èeských dìtí.

§Pondìlí 31.5.2010 - svátek Navštívení 
Panny Marie.

§Ètvrtek 3.6.2010 - Slavnost Tìla a Krve 
Pánì; prùvod ke ètyøem oltáøùm.

§Nedìle 6.6.2010 - 10. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky; první svaté pøijímání polských 
dìtí.

§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 zasvì-

Nedìlní a sváteèní
liturgie v kvìtnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. èervna 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 27.5.2010.

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 se skoncovalo 
s hrozným a hanebným obchodováním 
s lidmi, které se týká milionù žen a dìtí.

2. Misijní úmysl: Aby vysvìcení služebníci 
církve, øeholníci, øeholnice a apoštolsky 
èinní laici dokázali vlévat misijní nadšení 
spoleèenstvím, která jsou svìøena jejich 
péèi.

3. Národní úmysl: Aby církev v naší zemi 
pozornìji sledovala duchovní i hmotné 
potøeby všech lidí. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – kvìten 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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