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¯niwo wprawdzie wielkie,
ale robotników ma³o

Nastêpnie wyznaczy³ Pan jeszcze innych siedemdziesiêciu dwóch (uczniów) i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹
do ka¿dego miasta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæ zamierza³.
Powiedzia³ te¿ do nich: „¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo”.

£uk 10, 1-2
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CAŁOPAŃSTWOWE SPOTKANIE RUCHU MAITRI W CZESKIM CIESZYNIE

Manželská setkání 2010
Centrum pro rodinu a sociální péèi o.s.
poøádá v Hranicích na Moravì,

10.-17. 7. 2010, 
Kurz manželských setkání. Pøihlášky a bližší
informace: Marie Mochová, Syllabova 19,
703 86 Ostrava-Zábøeh;
telefon: 552 301 417, mobil: 775 244 291,
e-mail:mmochova@prorodiny.cz
Více informací naleznete na
www.prorodiny.cz nebo www.setkani.org



V pátek 11. èervna o Slavnosti Nejsvì- veèer se námìstí bouølivì roztleskalo na v Øímì 14 novoknìží pro øímskou diecézi.
tìjšího Srdce Ježíšova ukonèil Svatý Otec uvítání Svatého Otce, který tam strávil celý Co jim kladl na srdce, platí nám všem: „Kdo
Benedikt XVI. Rok knìží. Tento rok byl èas až do pùlnoci. Pìt knìží, reprezentující chce pøedevším realizovat vlastní ambice,
vyhlášen u pøíležitosti 150. výroèí úmrtí sv. pìt kontinentù položilo papeži otázky, na dosáhnout vlastního úspìchu, bude vždycky
Jana Marie Vianneye, faráøe arského, které on pohotovì odpovídal. Mezi otázkami otrokem sebe samého a veøejného mínìní.
patrona knìží. Jeho úkolem nebylo jen zaznìla dnes mnohokrát diskutovaná Aby byl váženým, bude muset lichotit, bude
uctìní kulatého výroèí svìtce, ale zahledìní otázka: Smysl celibátu, o kterém se lidé muset øíkat lidem to, co se jim líbí. Bude se
se do jeho života a porovnání svého domnívají, že neodpovídá dnešnímu svìtu. muset pøizpùsobovat promìnlivým módám a
zpùsobu realizace knìžství s jeho zpùso- Papež odpovìdìl: mínìním. Pøipraví se tak o vitální vztah
bem. Tento rok mohli využít bezesporu i k pravdì a bude muset zítra odsoudit to, co„Smysl celibátu spoèívá v odevzdání
všichni vìøící k porovnání svého køes�an- dneska chválil. Èlovìk, který takto pojmecelého života Kristu. Pøi slavení Eucharistie
ského života a jeho náplnì s životem svùj život, knìz, který chápe v takovýchKristus dovoluje knìzi užívat jeho vlastního
svìtce. Vždy� každý køes�an má skrze kategoriích svou službu, nemiluje doopravdyJá a sjednotit se s Ním. Pro svìt bez Boha
svátost køtu podíl na všeobecném knìžství Boha ani druhé, ale pouze sebe samého.je svìt velikým pohoršením. Ve svìtì
Kristovì. V Øímì se konala pou� knìží Nakonec paradoxnì sebe sama ztratí.kritizujícím celibát lidé ztrácejí odvahu
celého svìta, které se úèastnilo asi patnáct Láska a dar ukøižovaného a oslavenéhovstoupit do manželství, protože se bojí
tisíc knìží, nìkteré zdroje uvádìjí snad až Krista nyní procházejí vašima rukama,jednoznaèných závazkù. Chtìjí zùstat nezá-
sedmnáct tisíc. Z naší republiky se úèastnila vaším hlasem, vaším srdcem!“ Tolik Svatývislí. Volba celibátu jako odevzdání celého
asi stovka knìží spolu se ètyømi biskupy. Otec Benedikt XVI. My jsme prožili v sobotuživota Kristu je závazkem, který potvrzuje
Knìží z Moravy a Slezska zamíøili do Øíma 26. èervna radostné sobotní dopoledne:koneèné „ano“ manželského slibu. Bez
v poètu asi padesáti spolu s biskupem v katedrále Božského Spasitele v Ostravìcelibátu a tím i bez manželství zmizí celá
ostravsko-opavské diecéze Mons. Františ- vysvìtil Otec biskup ètyøi novoknìze. Je tonaše kultura.“ Knìz z Pobøeží slonoviny si
kem Václavem Lobkowiczem. Už první moc, nebo málo? Bùh je jistì pøipravenposteskl na teologii, která už nemá ve svém
radostnou skuteèností bylo to, že Otec povolat tolik, kolik je tøeba, ale naskýtá sestøedu Krista a katolické pravdy nahrazuje
biskup necestoval pohodlnì letadlem, ale jel otázka: potøebujeme opravdu knìze? Potøe-„názory“. Papež odpovìdìl, že taková
s námi autobusem a sdílel s námi všechno, bujeme opravdu Boží slovo, svátosti, du-teologie je arogantní a zastiòuje Boží
co cesta pøináší. chovní vedení? Potøebujeme jistotu, že Bùhpøítomnost ve svìtì. Øada teologických

je v tomto svìtì konkrétnì pøítomen i proVe støedu a ve ètvrtek se knìži podle smìrù, které se vynoøily v šedesátých le-
nás? Druhou otázkou je, zda je èlovìkrozdìlení úèastnili dvoudenní pøípravy v øím- tech, jsou dnes už pasé a doporuèil, aby
schopen,  ochoten a umí naslouchat Božímu ských bazilikách. My knìži z Èeské repub- køes�ané studovali katechismus katolické
volání. Lidé by tøeba i chtìli Boha, aleliky jsme mìli svoje místo v bazilice sv. církve a byli spojeni s papežem a biskupy.
nejlépe aby nìjak bez nikoho spadl pøímoPavla. Oba dny byla dopoledne katecheze, V pátek 11. èervna se konala slavná
do klína a pokud možno bez jakýchkolivadorace a pak slavná koncelebrovaná mše papežská mše svatá na Svatopetrském
závazkù ze strany èlovìka. Tak se to alesvatá. Odpoledne byla možnost úèastnit se námìstí, kterou jsme my knìží (cca 15 000)
nikdy nestalo. Na poèátku Nového zákonadalších programù, nebo volno k osobnímu a nìkolik set biskupù a kardinálù konce-
pøichází skrze Pannu Marii a pak budeprogramu. Ve støedu zaujal svou katechezí lebrovali se Svatým Otcem. Opìt velmi
pøicházet vždy skrze své apoštoly, jejichkolínský arcibiskup kardinál Joachim Meis- obsažná promluva, ve které se papež mimo
nástupce a spolupracovníky. Tak je toner. Hovoøil o obrácení, bez kterého se mnoha jiného dotkl jednoho spojení v žalmu: 
Bohem ustanoveno a nikdo to nemùžehlásání Krista stává neúèinným a o svátosti „Tvùj kyj a tvá hùl - ty jsou má útìcha.“ Kyj a
zmìnit. K tomu jim taky dává patøiènousmíøení. Uvedl zajímavou skuteènost: svá- hùl v tomto ohledu není totéž. Kyj je
svátostnou moc ve svìcení, které se udìlujetost smíøení jakoby se v posledním èase symbolem ochrany svìøeného Kristova
od poslední veèeøe ve stálé apoštolskédìje v jakémsi oddìlení od Ducha Svatého stádce pøed nejrùznìjšími nepøáteli, zatímco
posloupnosti až do konce èasù.a tak se stává jen pohovorem. Duch Svatý jí hùl je symbolem pevného a neochvìjného

P. Františekdává skuteèný svátostný obsah smíru stání v pravdì. Není vìtšího dobra v tomto
s Bohem. Tady bychom mohli poukázat na pozemském životì, než pøivádìt lidi k Bohu,
všechny svátosti: pokud je nechápeme a probouzet víru a pozvedat èlovìka z neteè-
nepraktikujeme jako èinnost Ducha Svatého, nosti a zoufalství, dávat nadìji, že Bùh je
pak se nám stávají jen nezávazným blízko a øídí individuální i svìtové dìjiny.
obøadem. Duch Svatý je ten, kdo dává Pán Ježíš, jediný a vìèný veleknìz, král a
patøiènou milost, o kterou ve svátosti jde. Ve prorok, zùstává prostøednictvím svých vy-
ètvrtek veèer se konala vigilie na námìstí sv. svìcených služebníkù – biskupù, knìží a
Petra. Po pøíchodu na námìstí jsem vidìl jáhnù, svátostnì pøítomen ve své Církvi. Ve
procházející èleny švýcarské gardy, což ve svých služebnících kráèí stále v èele svého
mnì vzbudilo jistotu, že se asi dostaví stáda sám Kristus. A ponìvadž není Církev
osobnì Svatý Otec. Bylo slíbeno, že papež bez Eucharistie, nebyla by ani bez svátosti,
pozdraví úèastníky, ale to mùže udìlat i která jí dává knìze. V nedìli 20. èervna
z okna své pracovny. Pøed pùl desátou vysvìtil Svatý Otec v bazilice sv. Petra
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Ohlédnutí

Duchovní cvièení 
pro muže od 17 let

• v arcibiskupském knìžském semináøi 
v Olomouci,

• 2. - 6. srpna 2010,
• se spirituálem Teologického konviktu 

P. Janem Linhartem 
Více informací: www.knezskyseminar.cz



Milí tøineètí farníci! pohøbù, atd. mám já na starost veškerou farnostech už zavedli i pastoraèní program po
Byl jsem požádán redakcí MOSTu, abych pastoraci pro dìti, mládež, snoubence a hnutí biømování, pro mladé dospívající od 13 do 19

napsal pár øádkù o tomto prvním roce mé Neokatechumenátní Cesty, které jsem i já let, které funguje výborným zpùsobem a nabízí 
knìžské služby v øímské diecézi. Po celý rok èlenem. On si vzal na starost nemocné, pasto- mladým v tomto vìkovém rozmezí možnost
jsem sloužil ve farnosti sv. Ilaria z Poitiers, tzn. raci starších lidí, pøípravy ke køtu a biømování a mluvit o rùzných problémech, získávat dùležitá
ve stejné farnosti, ve které jsem již pùsobil požehnání rodin (to je jeden z tradièních kritéria a hodnoty pro další život a rozhodová-
jako jáhen rok pøedtím. V této farnosti italských zvykù, který spoèívá v tom, že se ní, a hlavnì dìlat rùzné osobní zkušenosti
prozatím zùstanu až do doby, než mi kardinál jednou za rok pozve knìz domù do shromáž- v oblasti víry v Boha. My jsme tento program
vikáø øímské diecéze a pøíslušná komise dìné rodiny, kde se spolu pomodlí a knìz jim ještì nezaèali aplikovat v naší farnosti, protože
nezmìní farnost. udìlí zvláštní požehnání). proto, aby se mohl spustit, je potøeba najít

Pokusím se vám v krátkosti popsat, jak jsem Když mi tedy pan faráø pøidìlil moje vhodné spolupracovníky a pøedevším manžel-
prožil tento - pro mì první - pastoraèní rok. „pastoraèní území“, já jsem se ihned pustil do ské páry, které by byly ochotny pracovat
V záøí minulého roku se uskuteènila radikální práce: podaøilo se mi najít mladé manželské s mladými lidmi.
zmìna ve složení duchovenstva naší øímské páry, které mi pomohly otevøít oratoø pro dìti; Máme pøipravené i další aktivity: tento rok
farnosti: jak stávající faráø, který tam pùsobil zaèal jsem se scházet s mladými ve farnosti a po prázdninách jsem se už domluvil s jedním
19 let, tak kaplan, který tam byl 13 let, byli pøipravovat pro nì program; letos jsme mìli skvìlým manželským párem (ona je psycho-
pøesunuti do jiných øímských farností. Zùstal v náboženství víc než 130 dìtí, z nichž 36 ložka a on umí hrát na kytaru a krásnì zpívat,
jsem já, jako kaplan, a od záøí jsem dostal pøistoupilo v dubnu a kvìtnu k 1. svatému mají dohromady 5 dìtí), že otevøeme takový
nového pana faráøe. Je italské národnosti, má pøijímání a 22 k biømování. Celá organizace malý kurz náboženství pro dìti od 4 do 6 let
52 let, je to bývalý øeholník øádu augustiniánù, pøijímání a biømování spadla letos na mì, a formou hraní, modelování a vyprávìní, protože 
který ovšem nikdy pøedtím nezastával post vzhledem k tomu, že jsem to nikdy pøedtím podle nìkterých psychologických studií, dìti
faráøe, což bylo rozhodující pro organizaci neorganizoval, snažil jsem se vše dobøe obzvláštì v tomto vìku mají velký cit pro
pastorace: vzhledem k tomu, že on byl nový a pøipravit, aby byly spokojené jak dìti, tak duchovno a dá se v nich velmi dobøe na-
já už jsem tam byl více než rok, a znal jsem rodièe. Celé toto období organizace a startovat napøíklad poslouchání Božího slova
tudíž prostøedí a celou situaci farnosti, nový samotných prvních svatých pøijímání trvalo v následujících letech. V Itálii existují
pan faráø mi svìøil celou øadu pastoraèních 6 týdnù (rozdìlili jsme dìti do více turnusù), dlouholetá studia tohoto fenoménu.
aktivit, které mìl mít na starost on, a to proto, v èemž byly zahrnuty i první svaté zpovìdi, Kdyby se mì nìkdo zeptal, co mì nejvíc
aby mìl èas se trochu „rozkoukat“. Pøesto dìtské exercicie, liturgické zkoušky, organizaè- tìšilo z té mé pastoraèní práce tohoto roku,
tedy, že jsem toho mìl na hlavì zpoèátku ní setkání s rodièi a mnoho dalších vìcí. tak bych asi odpovìdìl, že sloužení mše
o nìco více já, musím øíci, že bìhem pomìrnì Musím øíci, že nakonec jsem z toho všeho mìl svaté, pøi které pokaždé rozjímám nad tím, a
krátké doby jsme zaèali velmi dobøe spolupra- velmi dobrý pocit, protože dìti (i rodièe) byly asi to nikdy nebudu moci dost dobøe pochopit,
covat a padli jsme si do noty i na té lidské velmi spokojené, což jsme vidìli i v tom, že jak obrovský je to dar od Boha lidem! Ježíš
rovinì bìžné každodenní komunikace. On je samy projevily touhu pokraèovat dál v chození Kristus živý se zpøítomòuje a vstupuje do
velmi upøímný a radostný èlovìk, mluvíme do náboženství a následnou tøíletou pøípravu srdce èlovìka, aby mu dal sílu konat v jeho
spolu o všem, co je potøeba, øešíme spolu na biømování. V Itálii to totiž funguje tak, že od životì Boží vùli. Jak nesmírným darem je mše
veškeré tìžkosti, èasto se spolu i nasmìjeme 8 do 10 let se dìti pøipravují na 1. svaté svatá!!! A pak další svátosti, kde vidím
urèitým legraèním situacím, o které v kontextu pøijímání a od 10 do 13 pokraèují v pøípravì na konkrétní pùsobení Boha, je svátost smíøení,
života celé farnosti není vùbec nouze. biømování, aby se zachovala kontinuita a ve které pokaždé Bùh sám zahalí èlovìka do
Postupnì jsme si rozdìlili naše pastoraèní nabídla se jim takto možnost 5-ti leté formace pláštì svého milosrdenství! Jak veliké Boží
aktivity takto: kromì mše svaté, zpovídání, až do pøijetí biømování. V nìkterých øímských zázraky se dìjí i dnes!

Další vìci, které mì taky velmi potìšily, byly
napøíklad radostné tváøe dìtí, které pøijaly 1.
svaté pøijímání, protože na nich bylo znát, že
nìco hezkého skuteènì prožily. Pak také fakt,
že se mi podaøilo navázat s rodièi tìchto dìtí i
s dalšími rodinami z naší ètvrti, kde pùsobíme,
velmi hezké vztahy a otevøít jim tak možnost
úèastnit se na rùzných aktivitách naší farnosti,
což pøedtím nebylo. Pak jsem také velmi
spokojen, jak dopadla pøíprava snoubencù,
kterou jsem letos dìlal poprvé ve spolupráci
se dvìma manželskými páry. Tato pøíprava
probíhala skoro tøi mìsíce, a to co mì potìšilo
bylo, jak tyto snoubenecké páry, z nichž byla
vìtšina nepraktikujících katolíkù, postupnì
mìnily svùj postoj a rodila se v nich postupnì
touha vìdìt nìco víc o Ježíši Kristu.

Suma sumárum to vidím tak, že novoman-
želé obvykle prožívají po svatbì „medový
mìsíc“, mnì to Pán protáhnul na celý rok!
Tento první pastoraèní rok byl pro mì jedním
krásným rokem, kdy jsem zakoušel Boží
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Rok se s rokem sešel...



pøítomnost a pomoc. Byl to èas na jednu Proto, aby to mohl dìlat, je zapotøebí, aby byl
stranu sice doprovázený fyzickou únavou, ale každodennì podpírán modlitbami vìøících.
na druhou stranu vnitøní spokojeností z toho, Každý knìz potøebuje modlitbu druhých lidí,
že èlovìk mohl být lidem k dispozici. Tento rok aby mohl dál pokraèovat žít radostnì své
jsem ještì více pochopil i nutnost celibátu: Aby povolání, aby mohl s otevøeným srdcem
mohl manželský vztah mezi mužem a ženou sloužit Bohu a lidem, aby mohl obstát v poku-
dobøe fungovat a být totálnì k dispozici dìtem, šeních.... K tomu, my knìží, potøebujeme vaše
je potøeba, aby muž i žena žili v neustálé modlitby. Modlete se tedy, bratøi a sestry,
komunikaci a v lásce. Podobnì je tomu v ži- obzvláš� v tomto nelehkém období za knìze,
votì knìze: i knìz musí usilovat o to být kteøí slouží ve vaší farnosti, èi z ní vyšli, èi jí
v neustálé komunikaci se svým Bohem a prošli, a také za nová knìžská povolání, aby
zakoušet tuto jeho lásku, aby pak mohl být Pán mohl dál dávat svìtu dar své pøítomnosti
totálnì k dispozici tìm „Božím dìtem“, svým ve mši svaté a svátostech. Svatý Jan Maria
farníkùm. Vianney, faráø arský øíkával: „Kde nebude

To vše, o èem píšu, ale není automatické, knìz, tam se rozmnoží zvìrstvo“.
myslím tím to, že když je knìz jednou

O. Zdenìk Gibiecvysvìcen, nastartuje celou øadu aktivit a jede.
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Náš kostelík
Po dlouhé a zralé úvaze, jsem v titulku této Již nìkolikrát se mi stalo, že návštìvníci

úvahy použil zdrobnìlinu. Já vím, že kostel je našeho mìsta zabloudili i do našeho kostela
Božím domem, pøíbytkem Nejvyššího, místem, a byli – bez nadsázky - uneseni jeho krásou.
kde se dokonává nejsvìtìjší obì�, zde je A není to jenom moje zkušenost. Nedávno pøi
hlásáno Boží slovo a jsou udìlovány svátosti a jedné svatbì zpívaly tøi dívky z Karviné - i ony
svátostiny. Však kolikrát už jsme si vyslechli, obdivovaly chrámový interiér. Jedna z nich asi
že takhle se vyjadøovat o tomto místì pracuje v tøinecké nemocnici, protože øekla, že
nemáme, ale cožpak nìkdy neøekneme dennì prosviští autobusem na Sosnu, že
o svém domì èi bytì, napø. když se vrátíme zaregistrovala nìjaký kostel, ale že je tak
z cest, ale tøeba i unaveni z práce, že jsme krásný to opravdu netušila. Já naopak musím
koneènì ve svém domeèku èi byteèku (pojem uznat, že jejich zpìv byl moc pìkný, a tak se
„kostelíèek“ jsem si opravdu použít nedovolil). pøi té svatbì snoubila krása lidského hlasu
Chceme tím vyjádøit svùj vøelý vztah k tìmto s chrámovou nádherou, a to se pak èlovìk cítí
místùm, tady je to místo pro mì nejdražší, málem jako v nebi…
tady se cítím dobøe - domù a bytù je na svìtì Je dobøe, že jsou lidé, kteøí se snaží krásu
spousta, ale tenhleten je ten jediný, a je mùj. našeho kostela uchovat. Nikoho teï nebudu
Stejnì tak jsou na svìtì tisíce kostelù, jmenovat, protože vìtšinou to jsou lidé
chrámù, katedrál, s jejichž nádherou a skromní, lidé, kteøí to dìlají z lásky k Bohu.
velkolepostí bychom náš kostel snad ani Nìkdy urèité opravy èi údržba kostela má
srovnávat nemìli a nemohli, ale tøinecký kostel vedlejší efekt, o kterém bych se chtìl teï
je krásný, a je náš. zmínit. Není to dlouho, co se v kostele

mechanicky ošetøovaly všechny døevìné prvky
– lavice, varhany, zpovìdnice atd. - proti
èervotoèi. Nebylo to levné, ale bylo to nutné.
Avšak, aby to mìlo dlouhodobý úèinek a milý
èervotoè se znovu neobjevil, bylo tøeba ošetøit
opravdu všechno, a co se neošetøilo, tak
muselo z kostela ven. Tak napøíklad zmizely
z kùru i oratoøe staré prožrané skøínì a byly
nahrazeny kovovými regály. Ano, nìkdo øekne,
že takové regály patøí spíše do garáže, ale
vzhledem k tomu, že jsou oèím bìžného
návštìvníka ukryty a navíc jsou praktické a lze
s jistotou øíci, že èervotoè se do nich nepustí,
snad to nìkteøí samozvaní ochránci kulturních
památek pøes srdce pøenesou. Další z vìcí,
které se musely odstranit, byly døevìné
destièky na vyobrazeních Køížové cesty, a pod
nimi se objevily pùvodní nìmecké popisy
jednotlivých zastavení. A to je to, k èemu jsem
se chtìl dostat. Nabízí se totiž nìkolik
možných variant øešení. Buï znovu pracnì
vyrobit nové desky a ty krásnì zlacené nápisy
opìt zakrýt, anebo opatøit nové nápisy, zøejmì
èeské. Tøetí varianta je ponechat nápisy
nìmecké. Myslím si, že budete souhlasit, že
by se mìl zachovat stávající stav. Pozlacené
nápisy èasem získaly krásnou patinu a nebijí
nijak do oèí, svìdèí o tom to, že mnozí z Vás
si tìch sundaných destièek ani nevšimli a
nìkteøí se ptají, zda tam ty nápisy byly vždy a
oni si jich prostì nevšimli. Ano, byly tam vždy,
ale z historických dùvodù a neblahých
váleèných zkušeností musely na dlouho
zmizet a být ukryty našim oèím. Byla by veliká
škoda opìt mrzaèit naši krásnou Køížovou
cestu. Vždy� nikdo neodstraòuje nìmecký ani
polský nápis na zpovìdnicích a také nìmecky
psaný text zakladatele našeho kostela v boèní
kapli.

A tak, jak øíká klasik, kochejme se krásou
tohoto místa. Opájejme se Boží pøítomností,
povznášejme svého ducha k nebeským
výšinám. Važme si toho, že v našem nepøíliš
vzhledném mìstì je ještì místo, kde takto
mùžeme èinit.

Stanis³aw Janczyk



Milí farníci, po delší dobì si vám dovoluji dobrý èin: díky panu Tomáši Roszkovi byl ze
podat v krátkosti nìkolik informací o tom, co zakristie od zesilovaèe „pùdou kostela“ až
se udìlalo v naší farnosti od zaèátku jara k varhanùm natažen nový kabel k mikrofonu
letošního roku a má takøíkajíc „hospodáøský varhaníka. V tomto prostoru – na kùru – byly
podtext“. zlikvidovány staré skøínì a místo nich tam

Takže uvnitø sálky na faøe máme nové zpìváci mají nové regály. Tady podìkování
skøínì, stoly a komodu, prostì nový pìkný patøí panu Richardu Polokovi. Dìly se i jiné
nábytek. Velký podíl na tomto poèinu má vìci na farní zahradì: bylo vytrháno a zlik-
Otec Roman. Na faøe a v kostele byly vidováno celkem 12 starých paøezù a díky
opraveny nefunkèní vypínaèe. Kromì toho tomu je zahrada ještì „rovnìjší“. No a
jste si urèitì všimli, že u vchodu do kostela poslední zásadnìjší informace: okolo køíže
máme 3 nové nástìnky, elektrické osvìtlení u parkovištì (u ulice Kaštanové) byl upraven
vypracoval pan Bronislav Strokosz. Ve vìži terén, pomáhali pánové Karel Kupczak a
kostela došlo k poruše na žaluziích, které se Vladimír Šiška. 
otvíraly bìhem zvonìní zvonù. Opravu Nakonec nutno dodat, že podìkování
skvìle zvládli pánové Tomáš Kyvalský a patøí všem obìtavým farníkùm, kteøí
Tomáš Roszka, za což jim patøí naše uznání pomohli, pøiložili ruku k dílu. Mnoho z nich
a podìkování. Podìkování si zaslouží zde není vùbec uvedeno a proto se dá jen
všichni, kteøí pøispìli k posekání trávy na dodat: „Pán Bùh zapla�!“. 
farní zahradì a pomohli s následným Na základì informací od pana Stanislava
odvozem sena. Zvláštní podìkování patøí Klaise, který všechny práce nejen koordinu-
panu Marianu Heczkovi za posekání celé je a organizuje, ale se na nich i dennì
zahrady a kdo jste letos sekali, víte, že tráva aktivnì podílí a jemuž patøí podìkování a
letos byla obzvláš� hustá a vysoká, vlivem uznání, sepsal
dlouhotrvajících deš�ù a následného nìkoli-

Marian Kozok.kadenního témìø tropického poèasí. Další
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Poslední kvìtnovou nedìli jsem
byla na mši svaté v kostele sv. Hed-
viky v Mostech u Jablunkova. Mše
byla stejnì slavnostní jako u nás
v Tøinci. I tam pøistoupilo nìkolik
dìtí k prvnímu sv. pøijímání. Chci
Vám ale napsat pøíbìh, který si pro
nás pøipravil Otec Štìpán Klocek.

V kostele se zdá, že není co dìlat.
Chvíli se sedí, chvíli stojí a pak kleèí
a jde se domù. Jenže v kostele je co
dìlat, jen to chce na chvíli si sednout
do lavice a øíci si teï se nedám nièím 
vyrušit. Je tady pøece Pán Ježíš. A co
mùžeme dìlat dál? To nám pomùže
pochopit jedna krátká bajka.

V jedné farnosti se stalo, že knìz
v nedìli øekl, že pøíští nedìli pøijde
do kostela Pán Ježíš. Každý se už
tìšil, že pøijde a bude mít krásné
kázání, možná, že i nìkoho uzdraví a
možná vzkøísí z mrtvých. Nic tako-
vého. Pán Ježíš opravdu pøišel. Pán
Ježíš se usmál a všem øekl jen toto:
„Podívejte, jsem s vámi!“

Mnoho lidí ho pak zvalo k sobì do-
mù, naléhal na nìj i knìz, ale Ježíš
nepøijal pozvání od nikoho. Øekl, že
noc stráví v kostele v motlitbách.

V kolik hodin Pán Ježíš odešel,
nikdo nevìdìl. Když ráno knìz s vì-
øícími otevøeli dveøe kostela, k jejich
pøekvapení byly všude nápisy se
slovem: „pøemýšlej!“ Bylo napsáno
na stìnách, oknech, dveøích. Dokon-
ce na ambonì, na oltáøi i na Písmu
svatém položeném na pultu byla
slova: pøemýšlej!

O èem pøemýšlet? Knìz s vìøícími
nemohli najít odpovìï na tuto
otázku. Aby se nikdo nedozvìdìl co
se pøihodilo, rozhodli se, že kostel
pøemalují a nápisy zatøou. Rozvážili
si to však, vždy� ta slova napsal Pán
Ježíš!

Slovo pøemýšlej, zaèalo tajemnì
vnikat do srdcí lidí, vždy� je vítalo už
u vchodu kostela. Zaèali dávat
pozor, když se èetlo Písmo svaté,
pozornì zaèali poslouchat kázání a
s vírou pøistupovali ke svátostem,
zvláštì ke sv. pøijímání.

I pan faráø si zaèal dávat pozor na
svá slova i jednání, aby nikoho
nezranil. Vìøící se zaèali modlit,
motlitba pøestala být pro nì odøíká-
váním formulek.

Za nìjaký èas se vìøící dohodli a
dali umístit nad hlavním vchodem
do kostela nápis: Pøemýšlej! 

Marie Walková

PØEMÝŠLEJ!Ekonomické okénko: Shrnutí 

„Hle, stojím pøede dveømi a tluèu; zaslechne-li kdo mùj hlas a otevøe mi, vejdu
k nìmu a budu s ním veèeøet a on se mnou.” ( Zj 3, 20 )

který Vás zve k prožití 15-ti denních exercicií Hnutí Svìtlo-Život, tzv. Oázy rodin I.° 
v Krnovì ve dnech 23. èervence – 8. srpna 2010

Z celého srdce Vás zveme k úèasti na tomto prázdninovém dobrodružství, které urèitì bude 
velkým povzbuzením a naèerpáním energie pro skvìlý rodinný život po boku našeho Spasitele 
a Pána. Tyto exercicie Vám pomohou prohloubit Vaši manželskou lásku a uvedou do 
manželské spirituality.

Zahájení nastane v pátek, 23. èervence, kolem 18.00.

Sebou bereme: žena - muže, muž - ženu, rodièe – dìti (pokud nìjaké jsou), èisté, otevøené 
srdce na Boží pùsobení, radost, pohodu duše.

Potom: Bibli, zpìvník, zápisník, pro dìti psací potøeby, pomùcky k hrám a zábavì.

Prosíme také nezapomenout na vhodné obleèení do kostela i do pøírody (jak pro rodièe tak pro 
dìti). Pøipravte se také na zmìnu poèasí. Nezapomeòte sebou vzít také svatební fotografie.

Dále: Prùkazy totožnosti i pro dìti (z dùvodu návštìvy Polska), spacáky, velmi mile budou 
vítány všeliké domácí produkty vhodné k jídlu.
Pravdìpodobné náklady: 8000,- Kè na rodinu

Dùležité upozornìní: Pøedevším modlitba je pøedpokladem rùstu v Lásce, proto prosíme 
o modlitbu na úmysl tìchto exercicií.

Pokoj a dobro!

Urszula i Bogdan Wieczorek                                                     o. Josef Goryl OFMConv.

                                                                                                  tel. 608 888 270

Slyš hlas Pána
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1.Vznik a rozvoj pøevorství (ménì èastìji proboštství). Z prak- armádou, podaøilo se opravit pouze èást
Ideál mnišství se objevuje v církvi na Východì tických dùvodù vznikaly kongregace, tj. kláštera, aby zde mohli benediktini pùsobit
ve 4. století zcela spontánnì kolem výrazných sdružení klášterù na urèitém území nebo alespoò v duchovní správì.
osobností jako byli sv. Antonín nebo sv. s urèitým posláním (napø. misijní kongregace).
Pachomius. Mnozí køes�ané odcházeli na Opat – pøedseda kongregace má øádnou 5. Øeholní odìv
pouš�, aby zde vedli dùslednì život podle pravomoc nad celou kongregací. Dohromady Øeholní odìv tvoøí èerná tunika pøepásaná
evangelia, aby žili pouze pro Boha. Jelikož ona tvoøí benediktinskou konfederaci s opatem koženým øemenem nebo cingulem a èerný
živelnost pøinášela s sebou i mnoho negativních primasem v èele, jenž sídlí v Øímì. V Èeské škapulíø. Podle místních zvyklostí je doplòován
jevù, objevila se brzy první pravidla („regulae“), republice pùsobí Slovanská benediktinská kapucí nebo bílým límeèkem. Pøi liturgii se
která upøednostòovala spoleèný život tìchto kongregace sv. Vojtìcha (založena v listopadu používá èerná kukula.
prvních asketù. Mezi nimi vyniká øehole sv. 1945), ke které náležíArciopatství sv. Vojtìcha a
Basila. Pod jejím vlivem se formuje mnišství na sv. Markéty – Bøevnov, Opatství Panny Marie 6. Pøijímání nových èlenù a formace
Západì. Jeho otcem se stává sv. Benedikt a sv. Jeronýma – Emauzy, Opatství sv. Petra Zájemce o vstup do øádu bývá obvykle pøijímán
(kolem 480 – 547) z Nursie. Poté, co opustil a Pavla – Rajhrad a Pøevorství sv. Benedikta – jako host po pohovoru s novicmistrem. Shledá-li
poustevnu v Subiacu, zakládá klášter na Monte Dokovav v Chorvatsku. Po dobu obnovy ho novicmistr zpùsobilým, je pøijat do
Cassinu a píše zde svou øeholi. V 6. století, mnišského života je prozatím øízena opatem kandidatury. Doba jejího trvání je individuální,
v neklidné dobì stìhování národù, vzniká primasem prostøednictvím jeho delegáta. obvykle pùl roku. Poté vstupuje do roèního
øehole vynikající svou umìøeností, dùrazem na noviciátu, aby hloubìji poznal mnišský život a
stabilitu místa a souladem mezi kontempla- 3. Charakteristika komunita se seznámila s ním. Spoleèný noviciát
tivním životem a manuální prací. Pro tyto Hlavní povinností mnichù v Øádu sv. Benedikta pro všechny kláštery kongregace se nachází
vlastnosti zapouští koøeny v Itálii a za pomoci (OSB) je podle Benediktovy øehole služba Bohu v Bøevnovì. Po skonèení noviciátu skládá èasné
papeže sv. Øehoøe Velikého šíøí benediktini v modlitbì a práci (heslo „Ora et labora – modli sliby na jeden rok, které se dvakrát obnovují.
køes�anství na britských ostrovech a germán- se a pracuj“ a „Ut in omnibus glorificetur Deus – Vytrvá-li, skládá sliby slavné.
ským kmenùm. Pokládají tak základy evropské a� je ve všem oslavován Bùh“). Vše má být
civilizace a tvoøí velkou reformní sílu ve projevem lásky k Bohu: pøedevším život 7. Kontaktní adresy
støedovìké církvi (Cluny, Citeaux, Camaldoli modlitby, a� už soukromé, kontemplativní, tak Benediktinské arciopatství sv. Vojtìcha a sv.
apod.). veøejné, pøi slavení liturgie, pøedevším ve Markéty
Benediktinský øád uvedla do Èech ctih. Mlada spoleèné chórové modlitbì. V širším slova Markétská 1
Pøemyslovna, když roku 967 pøivedla z Øíma smyslu modlitbou má být i denní práce. 169 00 Praha 6 – Bøevnov
sestry benediktinky do kláštera sv. Jiøí na Manuální práce pùvodnì spoèívala v zemì-
Pražském hradì. Roku 993 vznikl bøevnovský dìlství a kultivaci krajiny, nyní se spíše orientuje Benediktinské opatství Panny Marie a sv.
klášter jako spoleèné dílo sv. Vojtìcha a knížete na umìlecká øemesla nebo odborné restaurá- Jeronýma (Emauzy)
Boleslava II. Z Bøevnova bylo založeno nìkolik torské práce. Mnoho klášterù se vìnuje práci Vyšehradská 49
klášterù, z nichž nìkteré zùstaly jako pro- vìdecké, pøedevším v teologických oborech, 120 00 Praha 2 – Nové Mìsto
boštství spojeny s mateøským domem, jiné se církevní hudbì a historii. Ve støedoevropském
úplnì osamostatnily. Roku 1048 byl knížetem regionu k tomu pøistupuje z historických dùvodù Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla
Bøetislavem založen klášter v Rajhradì, dále duchovní správa a výuka ve školách. Øeholní Klášter benediktinù
vznikl klášter v Hradisku u Olomouce a v Opa- sliby zavazují benediktiny nejen k zachovávání 664 61 Rajhrad
tovicích nad Labem a roku 1097 osadili evangelijních rad, ale i ke stabilitì místa
bøevnovští benediktini opatství sv. Prokopa na (tj. doživotnímu setrvání v jenom klášteøe).
Sázavì, když odtud byli mniší slovanského
pùvodu vypuzeni. Do 13. století sahají poèátky 4. Èinnost po roce 1990
kláštera v Polici nad Metují a v Orlové na Mnišský øád byl obnoven nejdøíve v bøevnov-
Tìšínsku. Roku 1322 bylo založeno proboštství ském arciopatství v roce 1990 øeholníky, kteøí se
v Broumovì. Klášter na Slovanech – Emauzy vrátili ze zahranièí nebo z duchovní správy.
založil v roce 1347 Karel IV. Na nìm byly závislé V roce 1994 byly slavnostnì vysvìceny
mj. kláštery Bezdìz a Dokovav v Chorvatsku. obnovené prostory klauzury. Práce mnichù má
Další opatství byla v Ostrovì, v Kladrubech a v být spíše skrytá. S|tarají se pøedevším o „Boží
Postoloprtech. Nejvíce klášterù znièili husité. dílo“, tj. slavení liturgie a rozjímání nad Božím
Císaø Josef II. pak zrušil s výjimkou ètyø opatství slovem. Knìží obstarávají duchovní správu
všechny kláštery tehdy kvetoucí Èeskomo- pøilehlé farnosti a nìkolika nemocnic. Bratøi
ravské benediktinské kongregace. studují teologii nebo se vìnují práci v klášteøe.

Nyní mùže klášter ve vìtším rozsahu posky-
2. Organizaèní struktura tovat v pohostinství tìm, kdo se chtìjí seznámit
Každý klášter je samostatný, vytváøí stálé se spiritualitou benediktinského mnišství.
spoleèenství knìží, bratøí a oblátù s otcem V emauzském opatství žije nìkolik benediktinù,
opatem v èele – opatství. Zvláštì významným kteøí v minulosti pùsobili v italské Nursii. Tíživé
klášterùm nebo prvním založením na urèitém dìdictví komunistického režimu nedovoluje
územním celku, odkud byly zakládány další však prozatím rozvíjet výraznìjší aktivitu
domy, je udìlován èestný titul arciopatství. v oblasti øeholního života. Vzhledem k tomu, že
Opatství mohou zøizovat závislé domy zvané rajhradské opatství na Moravì bylo obsazeno

MNIŠSKÉ ŘÁDY   Řád sv. Benedikta

Prázdniny s Bohem 
a Donem Boskem

se uskuteèní v naší farnosti
v úterý 24. srpna. 

Zaèneme mší svatou v 17.00
hodin, po ní zaène vlastní
program, který bychom zakonèili
táborákem.

Na program zve Salesiánská
mládež z Èech, Moravy, Slezska
a Slovenska pod vedením
Georga Woclawka, SBD.

Je to opìt jedineèná pøíležitost,
jak pìknì zakonèit letošní
prázdniny.



§ §Nedìle 4.7.2010 - 14. nedìle v mezi- Každý pátek vyjma prvního pátku je
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní
èesky. s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-

denství.§Pondìlí 5.7.2010 - Slavnost sv. Cyrila,
§mnicha, a Metodìje, biskupa, patronù První pátek v mìsíci - litanie a zasvì-

Evropy, hlavních patronù Moravy. cení Božskému Srdci Ježíšovu.
§ §Nedìle 11.7.2010 - 15. nedìle v mezi- Mše svatá v Domovì pro seniory na

dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl
polsky. hodiny pøed zaèátkem mše svaté je

možno pøistoupit ke svátosti smíøení.§Pátek 16.7.2010 - svátek Výroèí zasvì-
§cení ostravské katedrály. Mše svatá v Nemocnici Sosna je

sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede§Sobota 17.7.2010 - památka Panny
mší svatou pøíležitost ke svátostiMarie Karmelské.
smíøení.

§Nedìle 18.7.2010 - 16. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
èesky.

§Pátek 23.7.2010 - svátek sv. Brigity,
øeholnice, patronky Evropy.

§Nedìle 25.7.2010 - 17. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00
polsky.

§Nedìle 1.8.2010 - 18. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
èesky.

§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, støed
u, 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.
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14. nedìle v mezidobí (4.7.)
1. ètení: Iz 66,10-14c; 2. ètení: Gal 6,14-
18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny zemì!
Ref. Niech ca³a ziemia chwali swego
Pana.

15. nedìle v mezidobí (11.7.)
1. ètení: Dt 30,10-14; 2. ètení: Kol 1,15-20; 
Evangelium: Lk 10,25-37
Žalm: odp. Hledejte, ubožáci, Hospodina a 
pookøejte v srdci.
Ref. O¿yje serce szukaj¹cych Boga.

16. nedìle v mezidobí (18.7.)
1. ètení: Gn 18,1-10a; 2. ètení: Kol 1,24-
28; Evangelium: Lk 10,38-42
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí prodlévat
ve tvém stánku?
Ref. Prawy zamieszka w domu Twoim
Panie.

17. nedìle v mezidobí (25.7.)
1. ètení: Gn 18,20-32; 2. ètení: Kol 2,12-
14; Evangelium: Lk 11,1-13
Žalm: odp. Když jsem volal, Hospodine,
vyslyšels mì.
Ref. Pan mnie wys³ucha³, kiedy Go
wzywa³em.

18. nedìle v mezidobí (1.8.)
1. ètení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. ètení: Kol 3,1-
5.9-11; Evangelium: Lk 12,13-21
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Ref. S³ysz¹c g³os Pana serc nie
zatwardzajcie.

Poøad bohoslužeb v èervenciNedìlní a sváteèní
liturgie v èervenci

Pøíští èíslo MOSTu

vyjde 1. srpna 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 21.7.2010.

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 ve všech státech
svìta probíhaly volby veøejných èinitelù
spravedlivì, otevøenì, èestnì, s respektem
ke svobodnému rozhodnutí obèanù.
2. Misijní úmysl: Aby se køes�ané všude, kde 
žijí, zvláštì ve velkých mìstech, snažili
úèinnì pøispívat k podpoøe vzdìlanosti,
spravedlnosti, solidarity a pokoje.
3. Národní úmysl: Za prohloubení vztahù
mezi knìžími a Božím lidem, aby se úèinnìji
šíøilo Boží království v našich farnostech
a v celém národì. 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za
nás!

Úmysly Apoštolátu 
modlitby – èervenec 2010

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

Internetové stránky naší farnosti

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Biømování
Pøíští rok bude v naší farnosti
biømování. Ti, kdo chtìjí pøijmout
svátost biømování a pøíští rok
dosáhnou vìk 18 let, si mohou
vyzvednout pøihlášky u faráøe
nebo kaplana a odevzdat je
nejpozdìji do 20. srpna letošního
roku. Pøípravy zaènou v záøí. 


