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Číslo 9/VI září 2004 Proti dobrovolnému daru

Svátost vykoupení

Tak zní volný překlad nejnovější instrukce, vydané na příkaz Svatého Otce Jana Pavla II. a jím 
schválené. Tato instrukce v podstatě navazuje na loni vydanou encykliku „Církev žije z Eucharistie“

(Ecclesia de Eucharistia vivit), kterou podepsal Svatý Otec Jan Pavel II. na Zelený čtvrtek 2003.
Zatímco v encyklice pojednává a shrnuje celé učení o Nejsvětější Svátosti Oltářní, která je opravdu 

Svátostí našeho vykoupení, pak v letošní instrukci jakoby trochu zvedal prst proti tomu, co by mohlo 
Eucharistii degradovat, nebo přímo znesvěcovat. Tato instrukce je jakousi obranou důstojnosti Eucharistie a 
bohoslužby, při které se Eucharistie doslova rodí. Církev je církví všeobecnou, celosvětovou a řekneme-li „celý 
svět“, pak si jistě docela těžko představíme škálu nejrůznějších mentalit, kultur, zvyklostí, které tu a onde 
panují. Jaký div, že v různých částech světa se objevila tendence jaksi propašovat některé prvky místní kultury, 
či mentality do slavení mše svaté… Snad tam není zlý úmysl, ale spíše touha přiblížit tuto liturgii člověku, aby 
se v ní spíše našel a aby k ní našel svůj vztah. To je ale prvotní omyl: člověk nemůže hledat v bohoslužbě sebe, 
ale Boha a víme, že naše myšlení a naše cesty nejsou jeho myšlením a cestami. Bohoslužba, především ta 
nejcennější si musí zachovat do jisté míry charakter Božího tajemství. Vždyť po proměňování, v této nejsvětější 
chvíli, církev s úctou, úžasem a pokorou vyslovuje dvě prostá slova: tajemství víry! Je tedy třeba pamatovat na 
to, jak nám dokument připomíná, že slavení mše svaté je především, hlavně a jedině dílem Ježíše Krista, 
jediného, nejvyššího a věčného Velekněze, který se pro naše dobro a naši jistotu nechává viditelně 
reprezentovat člověkem-knězem, který ovšem není tvůrcem bohoslužby, ale jejím vykonatelem ve jménu a v 
osobě Ježíše Krista. Je pravda, že jsme si zvykli na toho, či onoho kněze, na jeho způsoby, na jeho hlas,- ale 
není možné při tom všem nepamatovat, že on sám jedná ve jménu Božím, že skrze jeho viditelná gesta jedná 
Ježíš Kristus sám. Proto i při proměňování neříká kněz „toto je Tělo Kristovo“, nýbrž „toto je moje tělo“. Tato 
slova vyslovuje jeho ústy Kristus sám a sám se stává přítomným pod způsoby Nejsvětější Eucharistie. Při 
svátosti smíření neslyšíme „Pán Ježíš ti uděluje rozhřešení“, nýbrž „uděluji ti (já) rozhřešení ve jménu Otce i 
Syna i Ducha Svatého.“

Při čtení z Písma svatého hovoří hlasem lektora Bůh sám, při promluvě mluví ústy kněze Kristus sám, 
snad proto se vyvinul starý zvyk, podle kterého, když kněz zakončil promluvu slůvkem Amen (tak se staň), 
reagovali věřící slovy „Pán Bůh zaplať za slovo Boží“. (Pro kněze jistě připomínka, aby hlásané bylo opravdu 
slovem Božím, ne příběhy a vtipy). Svatý Otec klade veliký důraz na to, aby mše svatá byla slavena tak, jak být 
slavena má. Kněz si nemůže myslet, i kdyby sloužil mši svatou naprosto sám, že mše svatá je jeho záležitostí. I 
když slouží sám, je to záležitost Ježíše Krista a celé církve, čili je věcí jeho cti, aby zachoval disciplínu, která je 
předepsaná. V osmé kapitole instrukce je citován sv. Tomáš Akvinský, který říká, že „podvodného jednání se 
dopouštějí ti, kdo slaví bohoslužbu církve jinak, než jak je stanoveno božskou autoritou Církve a než je v Církvi 
obvyklé. Toto je papežské memento nám kněžím. Jenomže Církev to není jen společenství kněží, ale 
společenství všech pokřtěných, věřících a vyznávajících a tak i tady musí hlas Svatého Otce dosáhnout. Má-li 
být liturgie Boží oslavou a má-li být hodna Boha, pak jistě vyžaduje co největší nasazení ze strany člověka. 
Tady by mohla padnout otázka: jak se připravuji zejména na nedělní mši svatou? Jak prožívám sobotní večer? 
Katolický týdeník přináší v každém čísle texty bohoslužby slova a tím dává možnost přečíst si dopředu, co se 
bude číst v neděli a pak jistě není na škodu, budu-li se modlit za kněze, který má v neděli promlouvat, aby ho 
Duch Svatý vedl. Zapojení se do liturgie - to je zpěv. Máme písně dobře známé, dlouho používané, ale i zde ve 
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jménu úcty k liturgii nelze zpívat „nějak po paměti“, ale sledovat text, případně noty v kancionálu. Nejednou 
jsem byl svědkem, to bylo při zpívání nových písní, že člověk se na text chvíli dívá, pak zavře kancionál a mlčí. 
Tímto způsobem se ještě nikdo ničemu nenaučil. Přicházejí ovšem bohoslužby, dalo by se říci specifické,- a 
tady by se mělo vzít papežskou instrukci do rukou znovu: Může kněz i při těchto bohoslužbách dělat co chce, 
nebo co by si lidé přáli? Mohl bych jmenovat třeba svatby, při kterých se nejednou vchází do kostela div ne s 
bojovými pokřiky a nevnímá se, že se vstupuje do posvátného prostoru… I v obřadních síních civilních úřadů 
musí být klid a úcta. A fotografové…! Ti by vylezli i na oltář a diví se náramně, že tu a onde prostě nesmějí, 
stejně jako pobíhat při bohoslužbě a doslova lovit fotky,- totéž někdy při udělování svátosti křtu. Při zajišťování 
pohřbů není s fotografy problém, ale jsou tu všelijaká přání hrát při pohřební bohoslužbě tu či onu píseň, 
skladbu, protože zesnulý to měl rád… Ani to není možné. I pohřební liturgie má svůj křesťanský obsah, který 
nesmí být narušen něčím, co si někdo přál bez ohledu na to, je-li to křesťanské, či ne. I zde je dostatečná 
nabídka zpěvu, krásných žalmů, které vyjadřují podstatu křesťanského loučení, ale i naděje. Prostě není možné 
si plést kostel s obřadní síní a kněze s tím, který musí všem za každou cenu vyhovět. V instrukci se praví, že 
důvodem k slavení mše svaté nesmí být jen snaha zvýšit slavnostní ráz nějakých společenských aktivit. Mše 
svatá je především oběť, ve které Ježíš Kristus pokračuje pro nás a pro naši spásu. K textu instrukce se budeme 
mít možnost ještě vrátit, čeká nás rok Nejsvětější Eucharistie, který bude zahájen v celé Církvi 10. října 
letošního roku, ale uvedené by nám mělo posloužit k jakémusi očištění bohoslužby, především a hlavně mše 
svaté od různých nánosů, které se tu a tam vkrádají ke škodě vnímání podstaty bohoslužby.

Snad není nutné znovu připomínat, že během mše svaté není možné konat žádné soukromé pobožnosti.
Ať nám pečlivost ve slavení a prožívání Božích tajemství pomůže očistit a oživit naši víru a naplní nás 

radostí z dobrého díla při kontaktu s Bohem.

P. František

Nedělní hlídaní dětí

Milí čtenáři MOSTu, ještě jednou se na vás obracíme s prosbou o pomoc při nedělním hlídání dětí. 
Vzhledem k tomu, že za těch několik let, co nabízíme možnost hlídání dětí v sálce na faře během mše sv., která 
začíná v 10,00 h, se mnoho změnilo v našich soukromých životech (maturita, odchod na vysokou školu, práce 
na směny, svatba, atd.), potřebovaly bychom nové posily. Je smutné, že o práci, jejíž odměnou je „Pán Bůh 
zaplať“, nikdo nestojí. (Na naši minulou výzvu reagovalo pouze jedno 13-leté děvče!) Copak už i v církvi platí, 
že „zadarmo ani kuře nehrabe?!“ A kde se podělo naše křesťanství? 

Stejně tak bychom byly rády, kdyby se našel někdo, kdo by si ochotně a rád vzal na starost nástěnku v 
předsíni kostela, neboť naše pracovní vytížení nám nedovoluje se této službě plně věnovat. Nejen, že máme své 
pracovní a soukromé povinnosti, ale kromě zmíněného hlídání dětí a obměňování nástěnek, ještě některé z nás 
učí náboženství, věnují se dětem v „Malé schole“, téměř všechny zpíváme ve sboru Laudamus, atd. Sami jistě 
uznáte, že na 4 holky je toho víc než dost. A tak stále věříme, že se přece jen najde někdo, kdo si je vědom 
toho, že na věčnost si s sebou vezmeme jen to, co jsme vykonali s láskou pro druhé. 

Pro případné pomocníky uvádíme kontaktní tel. č. 608 858 996 nebo nás najdete vždy v neděli od 9,30h 
- 11,15 v sálce na faře. Najde se někdo?

B.I.E.

Ekonomické okénko: Něco víc o farní střeše 

Po celé léto probíhala a ještě stále probíhá generální oprava střechy na budově fary. Akci realizuje 
stavební společnost CIESLAR s.r.o. z Bystřice. Spolumajiteli a zároveň řediteli firmy Ing. Marianu Cieslarovi 
jsem položil několik otázek a to proto, abychom věděli, co taková oprava obnáší. 

MOST: Popište našim čtenářům jak se opravuje střecha farní budovy, co všechno obnáší tato generální 
oprava?
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Ing. Marian Cieslar: Generální oprava střechy farní budovy spočívá v: 
1. demontáži stávající plechové krytiny; 
2. demontáži celoplošného bednění; 
3. prohlídce stávajícího krovu a výměně vadných prvků krovu; 
4. úpravě krovu při okapech z důvodu jiného systému žlabů; 
5. opatření impregnačního nátěru kompletní konstrukce krovu; 
6. opravě značně poškozených zděných říms; 
7. provedení nového celoplošného impregnovaného bednění; 
8. provedení povlakové krytiny z asfaltových pásů; 
9. pokryti novou plechovou krytinou z mědi vč. všech doplňků a ukončení.

MOST: Domníváte se, že stará střecha byla původní? Jaké 
byly její nedostatky, v jakém byla stavu? Kolik "let" asi 
měla stará střecha?

Ing. Marian Cieslar: Domnívám se, že konstrukce krovu 
včetně celoplošného bednění je původní, ale střešní 
krytina, tím myslím pozinkovaný plech není původní 
krytina střechy, toto by však možná mohli spíše potvrdit či 
vyvrátit místní pamětníci. Konstrukce krovu je v cca 90 % 
ve výborném stavu, zbylých cca 10 %, které jsou hlavně v 
problematických detailech krovu, bylo napadeno hnilobou. 
Žádné dřevokazné houby ani výskyt dřevokazného hmyzu 
jsme nezjistili. Bednění střechy bylo v dosti špatném 
stavu, většina prken byla napadena hnilobou. K menšímu 
zatékaní určitě docházelo v úžlabích, ale k největším nedostatkům střechy patřily: 

1. zaatikové žlaby, které nebyly nijak dilatovány a při stálém zamrzání a rozmrzání docházelo k 
posunům tohoto žlabu a následně k zatečení do zdiva; 

2. štítové římsy, které byly z režného cihelného zdiva a byly značně narušeny. Skrz spáry docházelo k 
průniku srážkové vody dovnitř objektu. 

Střešní krytina dle odhadu mohla být cca 40 let stará, ale stáří krovu si netroufám odhadnout. 

MOST: Jaké materiály používáte při opravě střechy?

Ing. Marian Cieslar: Jak již jsem naznačil výše, střešní krytinu tvoří měděný plech tl. 0,55 mm, který je 
prováděn ze svitku tzn. pásmi od hřebene až k okapu. Okapový systém a střešní doplňky jsou taktéž z mědi, 
jsou to profesionální systémy vyráběny společností SAG, a. s.

MOST: Stará střecha měla svůj originální tvar, zejména mám na mysli krásnou věžičku. Bude tento tvar 
zachován? 

Ing. Marian Cieslar: Tvar střechy bude kompletně zachován včetně věžičky. Změní se pouze typ žlabu, tato 
úprava však bude mít minimální vliv na vzhled střechy, domnívám se, že tato drobná úprava bude mít spíše 
pozitivní vliv.

MOST: Kolik pracovníků v průměru denně pracuje na opravě střechy? Už jste dělali někdy něco podobného? 

Ing. Marian Cieslar: Na této stavbě pracuje průměrně 6 pracovníků. Naše společnost provádí kompletní stavby 
nebo pouze střechy od roku 1998, za tuto dobu jsme provedli značné množství různých střech. Jen ve vaší 
farnosti jsme již realizovali 2 střechy. Avšak s takto drahým materiálem a svým vzhledem se setkáváme u 
investorů pouze zřídka a tudíž nemůžu říct, že bychom už dělali něco podobného. Naše práce však bude 
odvedena svědomitě a doufám, že s ní budete dlouhá léta spokojeni.

MOST: Kdy plánujete dokončení prací?
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Ing. Marian Cieslar: Začátek stavby byl 12. července 2004; nyní se nacházíme asi v polovině prací. Dokončení 
prací bude do 12. října 2004.

MOST: Zkuste nám nakonec říct pár čísel o nové farní střeše… 

Ing. Marian Cieslar: Plocha všech střešních rovin je cca 448 m2, avšak pro její složitost a typ spojů je nutno 
použít 620 m2 měděného plechu. Jiné čísla mě v tuto chvíli nenapadají.

MOST: Děkuji za rozhovor a zajímavé informace a přeji hodně dobrých zakázek a spokojených zákazníků. 

Na závěr nutno dodat, že dle slov pana faráře Otce Františka, který má možnost denně pozorovat pohyb na 
staveništi, se pracovníci firmy CIESLAR s.r.o. opravdu snaží, mají vysoké pracovní tempo a téměř pravidelně 
končí až večer. Ano, střecha nebude zadarmo, ale i plně profesionální a aktivní přístup k zakázce ještě ani dnes 
není vždy samozřejmostí a proto si myslím, že výběr dodavatele střechy byl proveden dobře. 

S panem Ing. Cieslarem rozmlouval a poté sepsal Marian Kozok

Panno Maria svatohostýnská - oroduj za nás!

Jako každý rok, i letos zorganizovala základní organizace KDU-ČSL v Třinci zájezd na svatý Hostýn. 
Pouť proběhla 14.8., tedy den před svátkem Nanebevzetí Panny Marie. Počasí nám moc nepřálo, ale to bylo 
druhotné. 

Mezi mnohými dalšími poutníky z celé Moravy jsme mohli zakusit Boží přítomnost na místě 
prosyceném modlitbami miliónů poutníků. 

Mši svatou v 9.00 hodin celebroval P. Brázdil a potom jsme si prošli křížovou cestu. Kamenný a těžký 
terén nám ještě více připomněl, jako utrpení pro nás musel Kristus zakusit. 

Po obědě a nezbytné obchůzce stánků, kde jsme nakoupili pozornosti pro své blízké, jsme se ve 13.00 
hodin sešli v kostele na sv. požehnání. Každý z nás se s důvěrou modlil a předkládal své prosby. 

“Panno Maria, tobě na nás záleží, pláčeš nad našimi skutky nevěry a prosíš Syna za odpuštění. Matko 
milosrdenství oroduj za nás hříšné. Vypros nám více lásky v rodinách, více pokory a víry. Pomoz nám kráčet 
křížovou cestou pozemského života s nadějí na věčný život, a dej ať podle toho umíme rozlišit hodnoty věčné 
od hodnot pomíjejících. 

Panno Maria svatohostýnská oroduj za nás!

H. Worková

Divili jsme se

Možná byste se také divili, ale ač se říká, že proslulý baleárský ostrov Ibiza je pouze ostrovem květin, 
hippies, bezbřehé noční zábavy a největších diskoték v Evropě (což je všechno pravda), přesto jsme 
zaznamenali jednu zajímavou zkušenost: součástí každého nočního stolku v našem hotelu byl k dispozici Nový 
zákon v hlavních světových jazycích, což se tam patrně bere jako samozřejmost (jak sdělila recepční). Prostě 
volný přístup k evangeliu je společenským standardem. V naší vlasti nejsou bohužel samozřejmostí ani 
například křesťanské třídy a jiné znaky křesťanského života. Písmo svaté na takovémto místě by se asi 
posuzovalo jako nepřípustné, jako omezování práv nevěřícího občana. Nu, není Evropa jako Evropa a Češi 
nejsou Španělé… Škoda. Svatý Václave, patrone české země, oroduj za náš národ!

-kz-
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Życzenia

Dziewiąty dzień miesiąca dziewiątego,
to radość wielka dla ludu kościelnego.
Nasz Genio Worek jubileusz (40) obchodzi,
z gratulacjami przychodzą i starsi i młodzi:

W pierwszym rzędzie czytelnicy i MOSTu redaktorzy -
On jeden z nich - i On MOST tworzy.

Dalej chórzyści, śpiewacy z "Laudamusa”,
uczy ich śpiew kochać, nikogo nie zmusza.
Rękami macha, sprawnie dyryguje,
muzykę kocha i sercem ją czuje.

Nie brak też ministranta ani kościelnego,
kiedy trzeba było, zastąpił i jego.

W Domeczku z żoną sprzedaje książki,
na trędowatych wybiera pieniążki.

STO LAT zaśpiewajmy wszyscy parafianie -
niech w zdrowiu i szczęściu nasz jubilat zostanie!
Bóg - niech Go chroni, Maryja się wstawia,
kroki Jego prowadzi, od złego wybawia!

Też Księża nasi błogosławieństwa życzą, Jubilacie Tobie,
bądź zdrów!!! Obyśmy spotkali się ……. w niebie!!!

Naléhavé a aktuální: Hledají se kostelníci pro ranní mše svaté! 

Drazí farníci, ke dni 30. září 2004 končí službu v naší farnosti „civilkář“ Michal Mrózek, který mezi 
jinými plně zabezpečoval kostelnickou službu během všech ranních mší svatých. V této souvislosti pan farář 
prosí ty z vás, kteří byste byli ochotni zapojit se do kostelnické služby během ranních mší svatých, abyste se co 
nejdříve přihlásili na faře. Večerní mše svaté mají na starosti jiní kostelníci a nelze je ještě více zatěžovat. Proto 
se vší naléhavostí je třeba, aby se přihlásili alespoň dva nebo tři farníci (mohou to být i ženy), kteří by byli 
ochotni si službu na ranních mších svatých vzít na starost. Musíme si všichni uvědomit, že farnost nemůže 
řádně fungovat bez kostelníka. Prosíme všechny, zejména ty, kteří chodí celkem pravidelně na ranní mše svaté, 
aby kladně zvážili své možnosti, neuvažovali proč by nemohli pomoci s kostelnickou službou ráno a přihlásili 
se na faře co nejdříve.

Naše role při nedělní bohoslužbě (5)

CIZÍ SLOVA V NAŠÍ BOHOSLUŽBĚ 

Ve starém katechismu se třetí svátost nazývala svátost oltářní. Dnes se místo tohoto pěkného českého 
pojmenování často užívá cizí slovo eucharistie. Říkáme: svátost oltářní je eucharistická hostina, mše sv. je 
eucharistická slavnost. 
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Proč ta novota? Novota to vlastně není. Je to starší slovo než „mše“. Hned první generace křesťanů to 
slovo užívala. Eucharistie je slovo řecké, znamená děkování, díkůčinění. Děkování Bohu bylo u prvních 
křesťanů v popředí všeho, proto používali to jméno pro celou mešní liturgii. Výzva před prefací a začátek 
preface je památkou na tuto apoštolskou zbožnost. 

Nám dnes leží na srdci spíš naše starosti, než děkování Bohu. Žádost o mši sv. na poděkování Bohu je 
měně častá, než prosba: Otče, pamatuj na nás u oltáře s tou a tou naší starostí. 

Ale nevadí: celá liturgie má totiž eucharistický - děkovný ráz. 
Abychom se v kostele cítili doma, musíme se seznámit s cizími slovy, která se tu běžně používají, jako 

např. eucharistie, liturgie, ritus. 
My starší jsme se tomu naučili ještě ve škole s příslibem jedniček za dobré odříkání. Vy mladí se s 

odbornými výrazy naší bohoslužby musíte seznámit v kostele. 
Že slovo eucharistie znamená děkování a v přeneseném smyslu i svátost oltářní - dar z lásky, to jsme si 

už pověděli. 
Slovo liturgie se překládá jako bohoslužba. Rozumíme tím posvátné dění, v němž Bůh sestupuje k 

člověku a člověk podepřen Boží milostí vystupuje k Bohu. 
Proč ta záliba v cizích slovech, když to jde říct i česky? Snad proto, že se tu dotýkáme hlubokých 

tajemství, která slovy nelze plně vyjádřit, a cizí slovo to mysterium naznačuje. 
Už jsme zase u cizího slova: mysterium. Mysterium je skutečnost, která přesahuje lidské chápání. Zde 

na světě jí musíme věřit, dokud ji nebudeme na věčnosti „nazírat“. 
Bůh nás neoslovuje přímo, ale prostřednictvím. 
Mluví k nám prostřednictvím svého díla - přírody. Zde v liturgii k nám mluví prostřednictvím symbolů, 

znamení a prostřednictvím rituálních úkonů. 
Rituál, další cizí slovo. Rituálem nazýváme spojení slov, postojů, pohybů a symbolických znamení, 

jimiž se zprostředkovává náboženský zážitek. 
Společná cesta kněze a lidu k Bohu s použitím rituálních úkonů - to je naše nedělní liturgie. 
Kněz tu má náročnou úlohu: každý sem přichází s jiným očekáváním. Jinak je disponován, kdo byl 

právě postižen úmrtím blízkého člověka, jinak dva mladí, co pomýšlejí na sňatek. Kněz má lidi oslovit 
uprostřed jejich každodenních,všedních starostí, ale má ty všední starosti zesvátečnit, odlehčit. V kostele má 
každý právo na pocit, že je tu brán vážně, že je akceptován takový, jaký je. Ne jako venku, kde jsme jeden moc 
mladý, druhý moc starý, ten nezdravý a ten zas nešikovný a neúspěšný. 

Naštěstí tu hlavním jednajícím není kněz - člověk. Tyto požadavky by byly nad jeho síly. Být všem 
vším, to dokáže kněz - Kristus. Liturgie je proto tak výborná, že je to setkání s Kristem a v jeho Duchu s 
Otcem. Mluva obřadů, ritů a symbolů, služba kněze, slovo Boží, vzájemná služba celého farního společenství, 
to vše tvoří naši liturgii, zprostředkuje setkání s Mysteriem Boží lásky. 

Kirkeggaard říká: „Tváří v tvář Absolutnu existuje jen jeden čas: přítomnost. Každý opravdový křesťan 
je současníkem Kristovým.“ 

V našem liturgickém shromáždění to tak opravdu je. Tam nasloucháme živému Kristu. Tam s ním 
zasedáme ve večeřadle. Tam nás přijímá za učedníky a přátele a rozesílá do světa, abychom získávali Kristu 
další učedníky. 

Kdosi to vyjádřil žonglérským - ale pravdivým úslovím: 
„Liturgie je budoucnost, 
která se uskutečňuje na základě 
minulosti.“ (A. Verheuil) 
Nám bude asi bližší výklad Romana Guardiniho. Vychází z toho, že mše svatá je památka Páně. 

Památku konáme buď napodobováním, opakováním událostí - to je např. Křížová cesta. Nebo ty události 
přikládáme do symbolické podoby kultu - a to je naše mešní liturgie. Stůl večeřadla se tu stylizuje do podoby 
oltáře, miska s chlebem do pateny s bílými oplatky, pohár vína do slavnostního kalicha. Z reálných událostí se 
tu zpřítomňuje a symbolem zviditelňuje jejich „duše“, jak říkával malíř Zrzavý. 

Na nás je, abychom očima víry viděli v těchto symbolech reálné skutečnosti, abychom si vše doslova 
„překládali“ do svého života. Apoštol Jan píše: „Co bylo od počátku, to jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči 
viděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to vám zvěstujeme.“ (1 Jan 1,1) 

Ježíš je živé zjevení Syna Božího - a Syn zjevuje Otce: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14,7). 
To je krása liturgie a naše role při ní: můžeme zde prožít setkání s živým Ježíšem, naším milovaným 

Pánem. 
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Poznámka spíš pro kněze 
„Liturgie je vykonávání kněžského úřadu Kristova, jimž se uskutečňuje spása člověka a oslava Boží. 

Liturgii považovala církev vždy za nejvyšší formu hlásání víry.“ Tak píše Dr. Jos. Bradáč ve své Liturgice. 
Zní to vznešeně a krásně, je to správné a pravdivé. Ale srovnejme si to s nedělní mší v leckterém 

kostele. Kdosi se posmutněle ptal, zda by svatý Pavel vůbec poznal a uznal, že naše nedělní mše je slavení 
památky Páně. Může vůbec nahodilý návštěvník poznat o co tu vlastně jde, co je podstatné v té sérii zvolání, 
modliteb, textů, varhanních vstupů, pohybů a gest? 

Je třeba stále dbát, aby bohoslužba byla přehledná a srozumitelná a máme k tomu využívat všech 
možností. 

Je třeba například dbát na vyvážení časové - aby se neprotahovaly vedlejší úkony nebo nevytvářely 
hluché, technické pauzy. 

Je třeba bránit liturgii před tříštěním neorganickými prvky. 
I v obnovené liturgii se vyskytují texty nesrozumitelné. Mnohé texty introitu, graduale, communio jsou 

zlomky žalmů, útržky textů Písma. Byly totiž míněny ke zpěvu a ne k přednášení. Když na Povýšení sv. kříže 
přicupitá k ambonu ministrantík a dětským hláskem prohlásí do mikrofonu, že jeho jedinou chloubou je kříž 
našeho Pána Ježíše a zas bez dalšího odcapká - zní to trapně. 

A když 28. září po příchodu k oltáři se přiklátí k ambonu dvoumetrový ministrant a zabasuje do 
mikrofonu: „Dorostl za krátký čas a naplnil mnohé věky“ - a zas se bez dalšího odklátí - je to srozumitelná 
liturgie? Není vhodnější vstupní zpěv lidu, sloka mešní písně, než toto pokřikování? Antifona - jak už to jméno 
říká, je zpěv - a zpěv se buď zpívá nebo nezpívá. Odříkávat se nemá. 

Liturgie dění je vykonávání kněžského úřadu Kristova skrze gesta a slovo kněze. Musíme mít stále při 
bohoslužbě na vědomí, že tu svým hlasem, tváří, postojem zviditelňujeme Krista. 

Ale stejně tak musíme stále dbát na lidi, které máme před sebou. Co ti čekají od liturgie? Proč sem 
přišli? 

Mladí zde čekají hluboký zážitek jako základ víry. Přejí se, aby se něco zajímavého a nového dělo. 
Čekají a hledají opravdově lidské společenství. - Čím je tato neděle osloví? 

Ti středního věku se tu chtějí přiblížit Bohu, zotavit se, zklidnit se. Jít domů s pěknou myšlenkou do 
příštího týdne. Co jim zdůrazním? 

Staří a starší, ti už nám tolik starosti nenadělají. Ti mají rádi pravidelný řád, důstojné bohoslužby. Ti si 
dovedou něco pro sebe vybrat vždycky. 

Očekávání jsou sice různá, ale v podstatě vždy tu při liturgii jde o dvojí: o oslavu Boží a spásu člověka. 
Kristus chce skrze naše ústa hlásat, že Bůh je pro člověka. Kristus chce našimi ústy odpovídat člověku na dvě 
stěžejní otázky: kdo vlastně jsem - a kam vlastně jdu. Kdo jsem - to je hledání orientace v současnosti. Kam jdu 
- tu jde o naši budoucnost.

Ladislav Simajchl
(Pokračování příště)

Být otcem 

Ke koupi této knihy mě inspirovala kniha Josefa Augystyna “Oni nás stvořili”, v níž se o ní zmiňuje. 
Vedla mě zvědavost a touha po poznání zároveň. Co jsem se dočetl, předčilo mé očekávání. 

Přečetl jsem hodně dobrých knih, ale tato . . Škoda, že se mi nedostala do rukou dřív. Mohl jsem 
mnohému předejít a vyvarovat se. Uvědomil jsem si své nedostatky, životní karamboly i problémy s tím 
spojené. Asi teprve teď dozrál čas, abych rozuměl tomu, co čtu. 

Není to román na pokračování ani neobsahuje žádný návod nebo recept jak vychovávat nebo jaký postoj 
zaujmout k sobě, druhým a přesto při čtení se v hlavě rozsvítí. Obsahuje komplexní pohled na otcovství a 
mužství vůbec v době nedávné i současné. Nevím, které téma je aktuálnější. Každé je důležité svou oblastí a 
svým obsahem stručně a přitom výstižně popisuje stav. Kniha je napsána jasně a srozumitelným jazykem. Není 
mým cílem ani v mých možnostech opisovat některé pasáže jen proto, že se mi líbily svou výmluvností a 
výstižností - bylo by to na x čísel měsíčníku MOST - vše podstatné a důležité si každý najde (může najít) sám 
uvnitř knihy. 

Řeknete si - nic nového pod sluncem. Těžkosti a problémy byly a budou. Ano, ale aby z mé strany jich 
bylo co nejméně a když už nastanou, co a jak s tím. Co teď? Stále platí, že jestliže se mi něčeho nedostává, 
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nemohu to předat dál. Co jednou ve výchově zanedbáme, už nedoženu ani ve vztahu k vnukům. Čas nejde vrátit 
zpět. Výčitky svědomí ničím neuklidníme. Lhostejným přístupem otců nejen k dětem, ale ke všemu co s tím 
souvisí, nic nevyřeší, spíš naopak - ještě ublíží. Následky lhostejnosti a nezodpovědnosti vidíme kolem sebe 
(jsou perfektně popsané). Na otce jsou kladeny velké nároky a požadavky i teď po všech stránkách. Vyžaduje to 
odvahu, nebát se vzít odpovědnost do svých rukou, spojenou často s námahou a úsilím. Mnozí muži si místo na 
slunci musí vybojovat. Je bolestné, ale i krásné přebývat sám se sebou v tichu, protože na povrch srdce vychází 
všechno co prožíváme, čím jsme a jak žijeme. Snad to je důvod, proč tak mnoho mužů využívá chvíle adorace, 
které nám jsou k dispozici. To je příležitost, kdy mohu nalézt sebe: svou důstojnost, hodnotu i odpověď na 
mnohé otázky. 

Myslím, že by bylo ku prospěchu věci kdyby takovou knihu měla každá domácnost. Inspirující čtení 
nejen pro muže, manžely, otce stávající ale i budoucí. Ženám je vstup povolen, mají být nám (mužům) 
pomocnicí, ne soupeřem. 

akolyta Jan

Pozvánka

Milí farníci, rok se s rokem sešel, je tu září a s ním významné dny pro naši farnost - jmeniny našeho 
farního kostela, které si letos připomeneme 19. září, o týden později - 26. září - pak oslavíme jeho narozeniny. 
Ano - pouť a posvícení. Anebo - chcete-li - slavnost titulárního patrona kostela a výročí posvěcení farního 
kostela. V této souvislosti plánujeme, stejně jako v letech předešlých, oslavit tyto slavnosti i mimo vlastní 
bohoslužby, a to 19.9.2004 od 14.00 hodin v naší farní zahradě. V tomto roce to bude pět let, co jsme se 
rozhodli farní poutě (tedy zábavu a posezení mimo kostel) obnovit a rozšířit tak farní aktivity, kterých jistě není 
málo. 

Dařilo se nám to různě, chtělo by se říci „střídavě oblačno”, myšleno obrazně i doslova, protože i počasí 
bývalo střídavě oblačné a někdy i totálně uplakané. Jaké to bude letos? Uvidíme! V skrytu duše doufáme, že 
počasí bude stejně nádherné jako loni, moc o tom nemluvíme, ale o to usilovněji se o hezké počasí modlíme. 
Přidejte se k prosbám i vy. V dešti to totiž není ono, ale máme zkušenost, že vy nikdy neselžete a přijdete se 
pobavit. 

Program bude obdobný, snad se nám pro děti podaří zorganizovat nějakou novinku, bude tombola i něco 
pro posilnění těla. Tedy nic převratně nového, ale to přece není účelem setkání blízkých přátel, farníků, sester a 
bratří. A tak pozvěte své blízké, rodinu, známé, farníky z blízkých i vzdálenějších farností na třineckou farní 
zahradu v neděli 19.9.2004 od dvou hodin odpoledne.

KS SANCTUS ALBERTUS

Hlásí se Rodina Neposkvrněné

Jako každým rokem, tak i letos Vás prosím o nahlášení dnů, které věnujete za celý kalendářní rok 2004 
do DUCHOVNÍ KYTICE pro Svatého Otce Jana Pavla II. 

Upozorňuji, že to není jen modlitba sv. růžence, která je do tohoto dne zahrnuta, ale obětujeme Panně 
Marii celý den se všemi prožitky - bolestnými i radostnými, veškeré modlitby toho dne, mši sv. a svaté 
přijímání. Počet těchto obětovaných dnů napište, prosím, na lístek se svým jménem a odevzdejte buď mně, 
nebo v Domečku do 15.09.2004, abych mohla v termínu podat hlášení dále. 

Pro Vaši informaci uvádím, že v loňském roce bylo nahlášeno 3 486 dnů od 57 členů. Takže všichni se 
nezapojili, žijících je nás 97. Škoda, že někteří členové RN chápou dny Panně Marii za zbytečné a tak se 
ochuzují o její mocnou přímluvu. Nezapomínejme, že Panna Maria nezůstává nikomu nic dlužna, ale velkými 
dlužníky vůči Pánu Bohu a jí jsme my a měli bychom ji prosit o přímluvu u Božího Milosrdenství.

Anna Kröhnová
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„Malá schola“ začíná opět zkoušet

První poprázdninová zkouška bude 2. září v 15,30 h v sálce na faře. Budeme se scházet po celý školní 
rok jako obvykle každý čtvrtek ve stejnou hodinu, tedy v 15.30. Těšíme se nejen na naše „staré“ zpěváky, ale 
rádi bychom mezi námi přivítali i nějaké nové tváře, a tak pokud rádi zpíváte a je vám něco mezi 3 - 16 roky, 
neváhejte a hned mezi nás zavítejte!

B.J.J.

Prázdninový putovní tábor

Letošním rokem se kluci z třineckého skautského oddílu rozhodli uskutečnit netradiční způsob táboření 
a to putovním cyklistickým táborem. Na cestu se odvážili čtyři odvážlivci - Michal Kendzior, Filip Golasowski, 
Petr Kajzar a vedoucí celé výpravy Tomáš Kyvalský.

V neděli 8. srpna o půl druhé odpoledne naložili plně vybavené čtyři kola se všemi potřebnými věcmi 
(stany, spacáky, oblečením atd.) do vlaku a po dvou přestupech vystoupili po páté hodině ve Starém Městě u 
Uherského Hradiště. Odtud směřovala naše cesta do Buchlovic, kde jsme si prohlédli jen zámeckou zahradu, 
poněvadž prohlídka samotného zámku byla jen do 17.00 hodin. V zámeckém parku bylo k shlédnutí mnoho 
vzácných dřevin, jak svým stářím, tak i zajímavým růstem. U zámku se promenádovali pávi a mezi nimi i 
vzácní - bílí. Po prohlídce nasedáme na kola a odjíždíme směrem k Velehradu, slavnému poutnímu místu. Zde 
se občerstvujeme svými svačinami a pak zajíždíme k nedaleké obci Modrá, kde byl letos v červnu otevřen 
archeoskanzen. Přes stylizovaný plot si prohlížíme historické stavby a pak se uchylujeme k výše položenému a 
neméně historickému archeologickému nálezu - kostelu sv. Jana, vedle nějž je postavena replika tohoto 
kostelíka. Tady získáváme první možnost uložení se ke spánku.

V pondělí vstáváme brzo, abychom projeli Uherské Hradiště co nejrychleji, snídáme zbytky našich 
zásob a odjíždíme s východem slunce. Cestou na Luhačovice projíždíme i Uherský Brod a před půl desátou 
jsme v největších moravských lázních. Tady odkládáme kola s věcmi do úschovny zavazadel na železniční 
stanici a jdeme si prohlédnout lázeňskou kolonádu spojenou s návštěvou pramenu Vincentka. Každý z nás 
ochutnal studený a někteří i teplý pramen. V lázeňské cukrárně si dopřáváme nějakou tu sladkost a těsně před 
polednem v restauraci obědváme. Vracíme se na nádraží, cestou zpět nakupujeme lázeňské oplatky a v pekárně 
pečivo na další den. Odtud pak míříme k luhačovické přehradě, kde jsme mysleli, že se vykoupeme. K naší 
smůle, ale přispívá velké množství sinic, což neumožňuje, abychom schladili naše propocená a přehřátá těla. 
Aspoň si vypůjčujeme loďku na projížďku. Po troše oddechu, kolem 2 hodiny odpolední, opět nasedáme na 
kola a směřujeme k Pozlovicím a Řetěchovu, odkud po cykloturistické trase máme dorazit do Vizovic. Toto 
byla naše nejútrpnější cesta našeho cestování, neboť značky cestou, nebyly řádně umístěny a my museli často 
zastavovat u každého rozcestí a důkladně studovat mapu, kterážto cesta je ta pravá. Konečně před osmou večer 
vyjíždíme na cestu, jenž vede do Vizovic. Začalo mírně pršet a než jsme sjeli do města, musíme zastavit a 
schovat se na zastávce autobusů, protože se přes nás přehnala menší průtrž mračen. Z části promočení zkoušíme 
poprosit o nocleh na zdejší faře. Radujeme se, našli pro nás pochopení a my se uchylujeme do suché místnosti. 
Mladý kuchař nám sděluje, že se nesmíme zlobit na nepořádek všude okolo, v neděli tady byla pouť a pán farář 
po ní odjel na dovolenou, což chápeme a jsme vůbec rádi, že nám poskytli azyl. Večeříme a uleháme na zem do 
spacáků, značně vyčerpáni po dnešním dni.

Ráno se opět budíme do slunečného dne. Dnes chceme dojet na Bystřičku. V plánu máme rovněž 
prohlídku vizovického zámku. Po shlédnutí expozice v jednotlivých pokojích, které se nám líbily, se před 
pravým polednem rozjíždíme na Vsetín. Cesta vede do kopce a cesta nám tak ubíhá pomaleji. Ve Vsetíně 
navštěvujeme hvězdárnu a kluci si prohlížejí sluneční skvrny a erupce. Tady se rovněž dovídáme, že vodní 
nádrž Bystřička je vypuštěná a pro nás je to další zklamání, z koupání zase nic nebude. Proto se rozhodujeme 
pro cestu až do Rožnova pod Radhoštěm ke koupališti. Cestou zastavujeme u potoka, kde se aspoň částečně 
osvěžujeme, vaříme zde polévku a po malém odpočinku pokračujeme k Rožnovu. Kolem šesté hodiny večerní 
sjíždíme do města a míříme ke koupališti. Tady ale jsme zaraženi cenou za vstup. Na poslední hodinu, jenž nám 
zbývá před uzavírací dobou, máme zaplatit 34,- Kč. Po poradě ustupujeme od možnosti koupání a hledáme 
nějaké občerstvení, kde nasytíme naše žaludky. Nacházíme bistro u proslulého skanzenu - dřevěného městečka. 
Taktéž si musíme vyhlédnout místo na přespání a opět zkoušíme štěstí na faře. Tady máme dovoleno postavit si 
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stany na zahradě ve dvoře. Než se uložíme ke spánku, procházíme si náměstí, studujeme informační tabuli, 
lehce večeříme a pak už na kutě.

Středeční den je hezký - slunečný. Nakupujeme potraviny a naše pouť je směřována na Radhošť. 
Jedeme stále do kopce po cyklostezce, ale po nějakém čase odbočujeme a stoupáme, místy jedeme, po 
turistické značce. Po jedenácté hodině zdoláváme příkrý svah (sjezdovku) a pak už konečně stojíme u kaple sv. 
Cyrila a Metoděje. Po vyhlídce sjíždíme k hotelu, kde lehce obědváme, pokračujeme kolem sochy Radegasta na 
Pustevny. Odtud pak sjíždíme do Horní Bečvy, kde v obchodě nakupujeme potraviny na další dny a pak 
konečně poprvé naše těla zchlazujeme ve vodní nádrži. Tady zůstáváme skoro do šesté večer a užíváme si 
chladivé vody. Jelikož v noci ze středy na čtvrtek má být největší možnost sledovat roj Perseidu, cestujeme k 
rozhledně Třeštík, nedaleko hraničního přechodu Bumbálka. Než vystoupíme až nahoru, dáváme si pořádnou 
večeři v horském hotelu Sůkenická. Začíná se šeřit, když stavíme naše stany u úpatí rozhledny. Je zde ohniště s 
lavicemi a stoly z polokmenů, což využíváme. Rozděláváme oheň a když už je dostatečná tma, necháváme 
dohořet zbytky dřeva, leháme na stoly a lavice a sledujeme hvězdnou oblohu. Únava jde znát, ale než ulehneme 
do stanů, máme možnost spatřit množství různě se míhajících meteoritů, jak dle četnosti a intenzity, tak dobou 
letu a směru.

Krásné slunné počasí nás budí i ve čtvrtek. Návštěva rozhledny je možná o půl desáté, do té doby 
necháme pořádně proschnout stany, konzumujeme naše zásoby i lesní plody a děláme pořádek ve vlastních 
věcech. Pohled z rozhledny, i když je lehký opar, nám nabízí krásný rozhled do širokého okolí. Po pokochání se 
pohledem směrem kde leží Třinec sestupujeme dolů, nasedáme na kola a odjíždíme směrem na Bílou. Cesta je 
příjemná, vede pořád z kopce a za krátkou dobu jsme v obci. Nezastavujeme a hned se ubíráme na Staré 
Hamry. Jedeme cyklostezkou a objíždíme celou vodní nádrž Šance, kterážto jako zdroj pitné vody, nám 
dovoluje spatřit krásnou scenérii po cestě - je až nezvykle krásně modrá, jak moře. Do Ostravice je jen kousek a 
tady přesně v poledne vaříme na cestovním vařiči polévku u odpočívadla vedle čerpací stanice. Máme namířeno 
do Malenovic ke koupališti, proto ještě nakupujeme zásoby. Tady jsme ale opět zaskočeni, neboť místní 
koupaliště je zasypáno, ale na mapě je stále zaznačeno jako veřejné. Radíme se co dál a padá návrh, ať jedeme 
až domů, s čímž nakonec všichni souhlasí. Cyklostezkou projíždíme Pražmo, Raškovice, Komorní Lhotku a už 
máme na dohled Javorový. Cesta končí, jsme doma.

Od neděle do čtvrtka jsme na kole strávili celkem 22 hodin a ujeli 277,8 km. Po zkušenostech jsme už 
rozhodnuti, že nebudeme v budoucnu podnikat takovouto cestu. Zklamalo nás značení cykloturistických stezek 
Vizovickými vrchy, kde jsme podle plánu ztratili hodně času a vyčerpali se tak na začátku cesty. Nejdelším 
úsekem, který jsme absolvovali za jeden den, byl ten poslední. Ujeli jsme rovných 90 km. I přesto vše nás 
humor a dobrá zábava cestou neopouštěla a vrátili jsme se plní zážitků a dojmů, a hlavně bez jakéhokoliv úrazu, 
a to je hlavní.

Při této příležitosti oznamujeme všem klukům, kteří by chtěli trávit volné chvíle mezi skauty, ať se 
ozvou na tel.: 558 322 738 - Kyvalský - Kivi, nebo jinak kontaktují další členy oddílu. Během školního roku 
podnikáme mnoho jiných a velice zajímavých akcí. Rádi vás uvidíme a přijmeme mezi nás. Ve více se to lépe 
táhne a je větší legrace.

Kivi

II Piesza pielgrzymka z Czeskiego Cieszyna do Frydku

Sobota 11 września 2004.
Program:
6:15 - msza święta w Czeskim Cieszynie w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Trasa - Czeski Cieszyn, Mosty, Koniaków, Domasłowice, Pazderna, Frydek.
16:00 - msza święta w bazylice frydeckiej p.w. Nawiedzenia Matki Bożej.
17:00 - krótka prelekcja o kościele.
Informacje - Jadwiga Franek, tel. 558 712 027, Czeski Cieszyn.

Spotkanie Sympatyków Radia Maryja odbędzie się w sobotę 25 września 2004 o godz. 15:00 w salce 
parafialnej.
Spotkanie z Pismem Świętym odbędzie się w poniedziałek 27 września 2004 o godz. 15:00 w salce parafialnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.
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Místní organizace KDU - ČSL v Třinci srdečně zve všechny na

"Vinobraní" aneb "Setkání přátel dobrého vína".

Akce se uskuteční dne 2. října 2004 od 19:00 hodin v sálu Rybárny v Třinci (pod kostelem).

Vstupenky je možné zakoupit každou neděli v Domečku u kostela nebo objednat na tel. 558 330 736.

V ceně vstupenky, která stojí 150 Kč je zahrnuta večeře.

Humor

Pontifikát papeže Lva XIII. spadá do konce neklidného 19. století. Věděl, že jeho bezpečnost do značné míry 
závisí na spolehlivosti členů švýcarské gardy. Vypráví se o něm, že mu museli představit každého nového člena 
této gardy. Při této příležitosti kladl nováčkovi vždy tři otázky: 
“Jak jsi starý? Jak dlouho se vydržíš postit? Žijí ještě tvoji rodiče?”
Pokud nově přijímaný strážce neuměl italsky, velitel ho předem naučil odpovědi:
“ Na prvou otázku odpovíš: Čtyřiadvacet let. Na druhou: Dva dny. Na třetí řekneš: Oba dva, Vaše svatosti.”
Papež však jednou změnil pořadí a začal druhou otázkou:
“Jak dlouho se vydržíš postit?”
“Čtyřiadvacet let.” zněla odpověď.
“Jak jsi starý?”
“Dva dny.”
Překvapený Lev XIII. zvolal:
“Jeden z nás se musel zbláznit!”
“Oba dva, Vaše svatosti.” 

Rodiče brali své malé děti do kostela. Byly tam klidné a dokonce si pak doma hrály “na kostel”. Čtyřletý syn 
držel v rukou knihu a dělal že čte:
“Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla mimozemšťanům…”

V televizní soutěži padne dotaz:
“Jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista?”
“Šmarjá Józef, teď si nevzpomenu!”

Katecheta vykládá o svatbě v Káni galilejské. Na závěr položí žáčkům otázku: 
“ Co si asi mysleli hosté, když Pán Ježíš proměnil vodu ve víno?”
Celá třída mlčí . Konečně zvedá ruku malá Michaela a po vyvolání říká:
“Co si mysleli hosté, to nevím, ale moje babička by řekla: ´Až se bude vdávat naše Mářa, tož to ho taky 
pozveme.´”

Víte, jak začíná modlitbu počítačový maniak?
“Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Enter.”

Ke zpovědi přišel muž a mimo jiné se přiznal, že se v neděli většinou nedostane do kostela.
“Mám obvykle vystoupení, jsem totiž artista,” vysvětlil.
“A co to je?” nechápal farář.
“Předvádím artistická čísla a tím bavím lidi.”
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“ A jak se to dělá?”
Artista poodstoupil doprostřed kostela, udělal salto, pak stojku a chodil po rukou. V kostele čekalo na zpověď i 
několik žen. Jedna se naklonila k druhé a říká:
“Já jdu domů, kdyby i mně dal takové pokání, tak to by bylo zlé, já nemám kalhoty.”

Zprávy z Domečku

V Domečku si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2005 na postavení i na pověšení. Můžete si vybrat z 
kalendářů Karmelitánského nakladatelství, Vyšehradu a Rádia Proglas. Dále jsou již k dostání různé druhy 
diářů. Velmi pěkně je udělaný diář pro školní děti, kde najdou jak pomůcky do školy, tak posilu pro duchovní 
život. 

Z nových titulů bychom chtěli upozornit na knihu Eleny Bergadano "Faustyna Kowalská". O poslání svaté 
Faustyny Kowalské, svědkyně a apoštolky Božího milosrdenství k lidem, je možné říci, že se stává aktuální 
zvláště v dnešní době, zmítané tolikerým zlem, nenávistí a válkami. Cena 138,- Kč 

V Domečku je velký výběr devocionálií, různých druhů křížů, sošek, růženců a přívěsků. Kříž jako symbol naší 
víry a neměl by chybět v žádném domově. 

Zároveň upozorňujeme, že několik kusů časopisu "Světlo" je každou neděli volně v prodeji. Cena 8,-Kč.

Pořad bohoslužeb v září
1. Neděle 5.9.2004 - 23. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Středa 8.9.2004 - svátek Narození Panny Marie.
3. Neděle 12.9.2004 - 24. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Úterý 14.9.2004 - svátek Povýšení svatého kříže.
5. Středa 15.9.2004 - Slavnost Panny Marie Bolestné, spolupatronky třineckého farního kostela.
6. Neděle 19.9.2004 - poutní slavnost v třinecké farnosti; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky; od 

14.00 hodin zahradní slavnost ve farní zahradě.
7. Úterý 21.9.2004 - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
8. Neděle 26.9.2004 - výročí posvěcení třineckého farního kostela; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 

polsky.
9. Úterý 28.9.2004 - Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
10. Středa 29.9.2004 - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
11. Pátek 1.10.2004 - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; 1. pátek v měsíci.
12. Neděle 3.10.2004 - 27. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
13. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli 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 úterý, 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 Oltářní s modlitbou 

Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

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.

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

23. neděle v mezidobí (5.9.)
1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33
Žalm: odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
ref. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

24. neděle v mezidobí (12.9.)
1. čtení: Ex 32,7-11.13-14; 2. čtení: 1 Tim 1,12-17; Evangelium: Lk 15,1-32
Žalm: odp. Vstanu a půjdu k svému Otci.
ref. Wstanę i wrócę do mojego Ojca.

Slavnost Panny Marie Bolestné (19.9.)
1. čtení: Žid 5,7-9; Evangelium: J 19,25-27 nebo Lk, 2,33-35
Žalm: odp. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!
ref. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim.

Výročí posvěcení třineckého farního kostela (26.9)
1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Ef 2,19-22; Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

27. neděle v mezidobí (3.10.)
1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4; 2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14; Evangelium: Lk 17,5-10
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2004 - září

 Denní modlitba Apoštolátu:

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem 
Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště 
na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Úmysl všeobecný: Aby byli staří lidé považováni za přínos pro růst duchovních a lidských hodnot 
společnosti.

2. Úmysl misijní: Aby se v Africe vytvořila opravdová bratrská spolupráce mezi všemi, kdo pracují na 
růstu a rozvoji církevních společenství.

3. Úmysl národní: Za ty, kdo se podílejí na výchově dětí v naší zemi, aby jejich životní poslání 
přispívalo k rozvoji osobnosti člověka.




