
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 2/VI únor 2004 Proti dobrovolnému daru

Dobrého abychom se drželi, zlého se varovali 

MOST: Otče Františku, v den vyjíti tohoto čísla MOSTu, v neděli 1. února 2004, oslavíte své 49. 
narozeniny. Někdo říká, že věk kolem padesátky je již věkem začátku určitého bilancování. Jak Vy hodnotíte 
svůj dosavadní život? Měnil byste na něm něco?

Otec František: Bilancovat život až kolem padesátky se mi zdá dost zpožděné. Bilancujeme přece proto, 
abychom poznali, co je dobré a co zlé. Toho dobrého abychom se drželi a toho zlého zase varovali. Pro mě je 
bilancováním dosavadního života každá příprava ke svátosti smíření. Tam dělám inventuru dosavadního období 
a na základě poznaného pak plánuji dále. Není náhodou, že vedeme ke svátosti smíření již děti, protože pokud 
se jako děti nenaučí dobře hodnotit svůj život a rozlišovat mezi dobrem a zlem, může to mít dalekosáhlé 
následky pro další život. Škoda, že to nechápou rodiče a sv. zpověď s prvním sv. přijímáním je jen jakousi 
slavností, která musí byt zachycena hlavně na videu, dále už se nejde. Jak hodnotím dosavadní život já? Jistě je 
za co Bohu děkovat. 

Vše další by už potom patřilo jen samému Bohu skrze svátost k tomu ustanovenou. Nic podstatného 
bych na něm neměnil.

MOST: Začínáme další rok, rok 2004. Jak byste zhodnotil ten poslední z pohledu faráře, občana tohoto 
města, občana tohoto státu, katolického kněze a z pohledu ryze osobního? 

Otec František: To je moc široká otázka. Těch pohledů z různých stran by bylo jistě moc. Navíc já jsem 
se nikdy nerozděloval. Nikdy jsem se necítil třeba jen občanem města, či státu, nebo zase jenom knězem. To 
nejde roztrhnout. Když se tohle člověk naučí oddělovat, pak se stává, že jedná třeba jako člověk, ale už ne jako 
křesťan. Jak rok hodnotím? Říká se, že jak si kdo ustele, tak si lehne. Je na tom mnoho pravdy. Je jenom veliká 
škoda, že se stále jaksi vzpouzíme tomu, že celé Boží zjevení, vše, co nám Bůh dává je právě k tomu, abychom 
si dobře ustlali nejen pro čas, ale i pro život věčný. My se Boha dovoláváme, až když něco selže a už se 
nedíváme, zda jsme se o Něj zajímali dřív, než jsme se do toho či onoho pouštěli. Na loňský rok si sám stěžovat 
nemohu, to je ovšem moje subjektivní hodnocení.

MOST: Co Vás vedlo k rozhodnutí zahájit přípravu na první svaté přijímání již v prosinci a nikoliv až v 
březnu, jak bývalo v posledních letech zvykem? Kolik dětí se v současné době zhruba připravuje na přijetí této 
svátosti?

Otec František: Spočítej si, kolik setkání nám nabízí doba od března do května. Navíc je tu Svatý týden 
před velikonocemi, pak různé školní aktivity. Připravit se na první setkání s Pánem nelze v nějakém 
rychlokurzu, to bychom těm dětem neprospěli. V několika minulých letech se zdálo, že v kostele je veliká zima, 
proto se začalo až v únoru, či dokonce začátkem března. Letos jsme chtěli navázat na počátek adventu, vždyť 
pro děti je to taky advent. V současné době se připravuje zhruba padesát dětí. Je to o maličko méně, než jiná 
léta, ale je-li celkově úbytek narozených dětí, těžko můžeme v kostele čekat přírůstek.
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MOST: V čem spatřujete největší bolest této doby z hlediska ohrožení mravních hodnot křesťanského 
života? Co je horší: komunistický útlak v minulosti nebo bezbřehý liberalismus a relativismus současnosti?

Otec František: Komunismus připravil dokonalou půdu tomu, co se u nás konkrétně děje a jak to 
vypadá. Je jenom veliká škoda, že to mnoho lidí nemůže (nebo nechce?) pochopit a pořád papouškují, že za 
komunismu bylo lépe. Demoralizace národa začala právě za komunismu a pod vedením ideologie komunismu. 
Kdo hlásal, že náboženství je opium? Kdo učil pohrdat Božím zákonem? Kdo vytrhával děti ze společenství 
rodiny, aby na ně měl větší vliv od jeslí, přes školky, až do škol základních, středních a vysokých? Dnes vidíme 
právě výsledky, ale jak se zdá, jsme nepoučitelní. Jestliže neplatí Boží zákon, proč by měl platit lidský zákon, 
dopravní zákon? Učitelé v padesátých a dalších letech nejednou naváděli své žáky, aby neposlouchali své 
rodiče, když je hlásili do náboženství, či posílali do kostela. Dnes žáci nechtějí poslouchat učitele - a kdyby 
jenom to! Otcové jedli nezralé hrozny a dětem z toho trnou zuby. Na nebezpečí bezduchého liberalismu nás 
přece již před čtrnácti lety upozorňoval při své první návštěvě naší vlasti Svatý Otec Jan Pavel II.- pamatujeme 
si to ještě vůbec?

MOST: V lednu jsme se modlili týden za jednotu křesťanů. Myslíte si, že jednota křesťanů je prakticky 
možná? Není ekumenismus něco, o čem se hovoří, ale v podstatě může při špatné aplikaci znamenat “výprodej” 
katolických hodnot? Může se vůbec katolická církev něčeho vzdát ze svého učení ve prospěch jednoty? 

Otec František: Proč by nebyla? Vezmi si dvanáct apoštolů: každý z nich byl neopakovatelným 
originálem a přesto pod vedením Ježíše Krista vytvořili jednotu. A o církvi v jejích počátcích slyšíme totéž: 
Měli jedno srdce, jednu duši, vše měli společné a ti, kteří je viděli žasli: Hleďte, jak se milují. Dělení a 
rozdělování je mnohem pozdějšího data. Příčiny ať zkoumá každý sám. Termín “výprodej katolických hodnot” 
je mimo.

Církev nemá co prodávat, protože nic nekoupila. Není velkoskladem, je rodinou a v rodině se dává. Čím 
církev disponuje je Boží záležitost, toho se vzdávat nelze. Proberme si učení církve: které není z Boha?

Jistěže si lze ekumenismus vysvětlovat třeba i špatně, třeba jako jakési umělé vytvoření jakéhosi 
umělého náboženství, které by vyhovovalo všem. Je ale veliká otázka, zda by vyhovovalo Ježíši Kristu, který se 
nezmýlil ve své církvi. Že to bude církev poskládána z hříšných lidí i s tím počítal, proto dal po svém 
zmrtvýchvstání apoštolům moc odpouštět hříchy. Tuto moc dodnes církev nezrušila a i dnes v nových a 
moderních kostelech stojí zpovědnice, stejně jako v moderních a nových domech a bytech se budují koupelny.

MOST: Jaké máte plány v oblasti hospodářské v roce 2004? Z obrovského dluhu zůstalo už “jen” 
250.000,-Kč. To je samo o sobě skvělé. Čekal jste, že se naší farnosti podaří takto bez problémů vyrovnat se 
svým nemalým dluhem? 

Otec František: Prvotním plánem je doplatit dluh. Zatím se nám dobře daří, zbývá nám už “jen” 250 
000. Já jsem tak trochu čekal, že to půjde dobře, jinak bych se do toho nebyl pouštěl. S Boží pomocí jsem 
počítal a Bůh pomáhal skrze vytrvalé a štědré dárce, kteří mohou jaksi prakticky vidět, že peníze určené kostelu 
jdou do haléře opravdu na kostel. Znovu rád, velice rád opakuji svoje srdečné Pán Bůh zaplať. Jedny vrásky se 
vyhlazují, druhé naskakují. Chtěl jsem se letos pustit do oken ve farní budově, které jsou v téměř havarijním 
stavu. Jsou to původní okna a budově bude za krátko 120 let. Jenomže se ukázalo, že je to ještě něco jiného a 
důležitějšího v bídném stavu a to je střecha farní budovy. Vím, vypadá hezky, je pravidelně natírána, jenomže 
se ukázalo, že některé trámy, zejména věžička nad hlavním vchodem drží asi už jen opravdu silou víry. A tak 
podle svých propočtů plánuji, že tak někdy v srpnu bychom se měli pustit do střechy. Na kolik tento špás přijde 
nevím, musím počkat až na plán a odhad, pak budu chytřejší.

Že budu zase prosit o pomoc, to snad nemusím připomínat. Že farní budova není můj dům či palác, to je 
snad taky dostatečně jasné.

MOST: Jak jako farář hodnotíte různé současné farní aktivity, například činnost sborů a scholy, činnost 
farního sdružení Sanctus Albertus, katechetek, společenství mládeže, Klubu přátel Radia Maryja, PKRD a 
dalších? 
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Otec František: Všechny farní aktivity hodnotím kladně a děkuji Pánu za to, že tady jsou. Možná by 
přivítaly větší aktivitu ze strany těch, kteří někdy spíše jen přihlížejí. Katechetkám patří moje stálé poděkování. 
Když zvážím, že mají taky zaměstnání, rodiny a ještě jsou ochotny učit, jistě si veřejné uznání a poděkování 
zaslouží. Mládež by se měla ze společenství těšit a vidět v něm i jisté zázemí. Právě pro ně to je důležité, vždyť 
ve školách vidí leccos a bez vědomí jistého zázemí by mohli propadnout tomutéž. Je třeba se ale neuzavírat do 
jakéhosi geta, které by dávalo najevo, že “máme plný stav, nové už nepřibíráme”. Funguje-li společenství 
mládeže dobře, může nejednomu ukázat cestu dál. Kolik pěkných a funkčních manželství se “našlo” právě ve 
společenství! A nejen: tu a tam najde i skrze společenství cestu ke kněžství. Tady nelze dělat nábor, ale najít to, 
k čemu Bůh člověka volá. Co se týká Radia Maryja a klubu jeho přátel, pak mohu jen opakovat se Svatým 
Otcem Janem Pavlem II.: Denně děkuji Pánu za to, že toto rádio existuje.

S velikou radostí taky sleduji “rozjezd” naší farní Charity a děkuji všem, kdo jsou ochotni 
spolupracovat.

MOST: Na podzim roku 2005 si naše farnost připomene 120. výročí posvěcení našeho kostela. 
Neuvažujete o nějaké vhodné formě oslavy, připomenutí, zviditelnění mimo farnost? 

Otec František: To je jistě pěkné jubileum a za pěknou oslavu by jistě stálo. Bratři, sestry, čtenáři 
Mostu, navrhněte! V každém případě by mělo být po dvou letech udělováno zase svaté biřmování, čili s 
přítomností Otce biskupa se počítá. Taky jistě budou rekolekce, nebo misie, to až po domluvě s Otcem 
Czesławem. V každém případě se bude uvažovat. Tento kostel tady stojí sto dvacet let. Doby byly různé, ale on 
stojí. Jak si asi stojí ti, kteří opustili jeho Pána, zapomněli na to, že jsou Boží děti? Jak si asi stojí…?

MOST: Děkujeme za odpovědi.

10 let - Blahopřejeme!

Dne 6.2.1994 se poprvé objevil v domovech naší farnosti časopis MOST.
Srdečně děkujeme členům redakce a lidem, kteří se zasloužili o existenci tohoto měsíčníku a neustále 

trpělivě a obětavě slouží ostatním.

Nemůžeme dát světu větší bohatství,
než Ježíše Mistra, Cestu, Pravdu a Život.

I tento časopis je součástí naší místní církve ve které hlásáme evangelium.
Mluvíme o všem možném co zajímavého se stalo a co se aktuálně děje - ale křesťansky. Toto je poslání 

našeho měsíčníku.

Do dalších let přejeme a vyprošujeme členům redakce
a jejich spolupracovníkům hojnost Božího požehnání milostí a darů, radosti a spokojenosti ze všeho, co 

ke chvále a slávě Boží konáte.

Třinečtí kněží.

Co je to hřích?
Úvaha nad sémantickým posunem, morálkou a domácím řádem

Českého jazyka znalý, ale se současnými českými poměry neobeznámený pozorovatel by z našich 
sdělovacích prostředků jistě usoudil, že se nachází v zemi, kde je křesťanská morálka hluboce zakořeněna -
nepochyboval by, že je to země "tisíc let křesťanská", nebo aspoň značně křesťanstvím poznamenaná. Vždyť v 
novinách se dočte, jak "hřešit bez následků", z televize zaslechne poznámku o "doupěti neřesti" a kdejaká dáma 
se po nedělním obědě přizná, že si zase zahřešila.

Ovšem nemylme se. Hříchem je v tomto případě myšleno to poslední, co by průměrného křesťana 
napadlo - bonbony. Návod, jak "hřešit bez následků", není objevem nové cesty ospravedlnění před Bohem, ale 
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reklamou na sladkosti, po nichž se netloustne (tolik jako po jiných, pokud je nejíte na kilogramy). Stejně tak 
ona zahřešivší si dáma nevyznává svou vinu, svou velikou vinu, ale konstatuje, že si navzdory své dietě dala po 
obědě moučník. A "doupětem neřesti" je prachobyčejný veřejný dům čili nevěstinec, postaru hanbinec či 
hampejz. (Ostatně, proč se vlastně "veřejný dům" neříká třeba nádraží, radnici, městské knihovně či výstavnímu 
sálu?) 

Je to s podivem, ale jedna ze dvou asociací, které se běžnému současníkovi vybaví při slově hřích, je 
něco sladkého. Dovolím si zapochybovat, že v lidech stále dřímá povědomí o jednom z tzv. smrtelných hříchů -
obžerství čili nestřídmosti. Ostatně tento pojem je pro ně spíše zdrojem veselí, neboť si jej spojují toliko s 
nechutným přejídáním, neřku-li přežírání až k prasknutí, a vrtí hlavou nad hloupou církví, že z toho dělá 
takovou vědu a že nedopřeje ubohým věřícím, aby se pořádně najedli. 

Buďme ale přesní - pod pojem nestřídmosti či nezřízenosti (lat. gula) se vejde i nepřiměřenost v pití, 
alkoholismus. Není od věci uvědomit si, že člověk, který pije do té míry, že se večer co večer ztříská do mrtva, 
hřeší; přinejmenším tím, že si poškozuje zdraví (játra, ledviny…) a že v sobě ponižuje Boží obraz. A copak 
není hříchem, když jeden z rodičů podstatnou část výplaty propije - byť se vrátí, zocelen tréninkem, domů po 
svých - zatímco partner neví, jak by ze svého výdělku uživil sebe a děti? A copak není hříchem, když si 
návštěvník restaurace odpaluje jednu cigaretu od druhé, zatímco vedle sedí rodina s dětmi? A copak není 
hříchem, když kouří a pije alkohol těhotná či kojící matka? 

Ne, odsud pochybné chápání hříchu nejspíše nevzešlo. Původ bude někde jinde - pravděpodobně v 
pojetí hříchu jako čehosi zakázaného, nedovoleného - ale přesto (nebo právě proto?) příjemného. Jakkoli se 
mnohdy setkáme s domněnkou, že církev zakazuje všeobecně věci dobré a příjemné, zde je pojem hříchu 
omezen na sexuální oblast. To je onou druhou asociací se slovem hřích - záležitost pohlavního života. Odsud 
pravděpodobně pochází naprosto mylná domněnka, že pojem Neposkvrněné početí označuje Ježíšovo početí a 
narození z panenské matky.

V této oblasti je morální učení církve všeobecně známé, byť povědomí kolísá od lapidárního "před 
svatbou ne" až po fantazijní "všechno mezi rameny a koleny je pro církev hřích". Církev je obviňována ze 
zpátečnictví, nevědeckosti (pokolikáté již?), neochoty ustoupit, neschopnosti reagovat na "společenskou 
poptávku" a zaslepeného "lpění na dogmatech". Nicméně většina takto uvažujících ani není ochotna ptát se, co 
vede církev k požadavku předmanželské pohlavní zdrženlivosti. Obávám se, že i mezi křesťany se najdou 
takoví, kteří tento příkaz chápou jen jako "něco, co Bůh (církev) nechce a co nechápu". Značná část otázek 
stran morální problematiky na stránkách www.katolik.cz je formulována ve smyslu "co ještě smím, aby to 
nebyl hřích". 

Dovolte mi, abych v této souvislosti zmínil doktora Plzáka, známého českého sexuologa, který se v 
jedné ze svých knih vyslovil pro panenství (či panictví, jak je libo) v předmanželském vztahu. Soudí, že 
sexuální styk (a to nejen coitus) natolik radikálně mění kvalitativní charakter vztahu, že by bylo nanejvýš 
neuvážené jej uspěchat a přeskočit fázi, ve které spolu dva lidé pouze "chodí". Píše, že vztah má sexuálním 
stykem vrcholit, nikoli začínat. 

A to platí i o "zkoušce sexuální vhodnosti potenciálního partnera". Nemluvě o tom, že sex není a nikdy 
nebude jediným základem manželství. Pokud si svého partnera vybírám na základě toho, jak spolu vycházíme, 
co se týče sexu, co potom, až nám to v této oblasti přestane klapat? A bylo by bláhové se domnívat, že si 
partneři budou po této stránce vyhovovat nadosmrti - už z hlediska přírodního. Koneckonců, vybírat partnera 
jen podle sexuálního vkusu je nesmysl. Pokud se nemýlím, život nesestává jen ze sexu a sex není provozován 
24 hodin denně 365,25 dní v roce. A nejčastěji se rozpadají právě ty partnerské dvojice, které spojoval 
především sex. Ne nadarmo praví staré přísloví, že "opadají-li růžím květy, zůstanou trny". 

Na okraj jednu poznámku - mnohdy je argumentem pro zahájení sexuálního života mimo manželství 
láska (či zamilovanost, abychom byli přesní). Musím se přiznat, že na takového člověka, který se zaklíná láskou 
ke svému partnerovi, ale nemá zájem s ním uzavřít sňatek, se dívám poněkud s podezřením. Slibuje-li lásku v 
soukromí, proč totéž není ochoten zopakovat před svědky? Má čisté úmysly? Ale třeba jsem jen chorobně 
podezřívavý. Nicméně na logické konstrukci "miluji tě, jinak bych ti to neříkal" a "miluji tě, protože tvrdím, že 
tě miluji" mi cosi vadí.

Také si dovolím zapochybovat, že pro církev je sexualita něco samo o sobě hříšného. Naopak. Sexualita 
je něco natolik vznešeného, že pro ni existuje dokonce jedna svátost - manželství. Mnozí se domnívají, že 
manželství jako instituce stojí vůči sexualitě v opozici a vzniklo, aby ji omezovalo. Opak je pravdou -
manželství, svátost manželství existuje proto, aby něco tak úžasného, jako je sexualita, posvětilo a chránilo. A o 
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manželství, ve kterém nedošlo k pohlavnímu styku, se hovoří jako o manželství nenaplněném (lat. 
matrimonium non consummatum). 

Je stejně s podivem, že společnost je ochotna tolerovat nevěru. Manželé si přece - ať již byl jejich sňatek 
uzavřen jakoukoli formou - něco slíbili. Manželská nevěra je - alespoň podle mého chápání - zradou tohoto 
slibu, zradou vztahu. Průměrný člověk se právem rozzlobí, když mu jeho přítel slíbí, že přijde na domluvenou 
schůzku, ale nedostaví se, aniž by o sobě dal vědět - protože ho cestou zaujalo něco jiného a na svého přítele se 
lidově řečeno vykašlal. Průměrný člověk se bude cítit právem zrazen, když někomu s důvěrou svěří své osobní 
potíže, o kterých nechce mluvit na veřejnosti, a zjistí, že ten druhý o nich s klidným svědomím vykládá dalším 
a dalším lidem. Nedodržení obchodní smlouvy či písemného slibu lze stíhat soudně. Proč je tedy nedodržení 
manželského slibu pokládáno za něco v podstatě normálního? 

Nechtěl jsem původně psát o katolické sexuální morálce, ale pomohu si přirovnáním z toho, co jsem o 
manželství napsal. Hřích není jakákoli činnost spojená se sexualitou. Hřích je zradou, nevěrou ve vztahu lásky, 
který je mezi Bohem a člověkem. Ne nadarmo mluví Bůh ústy starozákonních proroků o vztahu s Izraelem jako 
o manželství či rodinném poměru. Hřích je zrada na někom, kdo na nás spoléhá; kdo hřeší, obrací se zády k 
příteli, který k němu natahuje ruku. Hřích je ve své podstatě hrdelní zločin. Však také stál jednoho člověka 
život - jediný spravedlivý byl popraven, Ježíš Kristus byl ukřižován. 

Tradiční výklady mluví o hříchu, který volá do nebe. Nejsou to až příliš aktuální bolesti současného 
světa? Vražda - najde se někdo, kdo pochybuje, že úkladné zbavení života je zločin proti lidskosti? A neděje se 
to v současnosti ve značné míře? Teroristické útoky, atentáty, vraždy na objednávku, rodiče připravení o život 
vlastními dětmi, oběti loupežných přepadení pro pár korun či bezohledných řidičů - všechna nevinně prolitá 
krev volá k Bohu. Utiskování sirotků a vdov - kolikrát se již stalo, že dospělé děti vyštípaly svou starou 
maminku či tatínka do domova důchodců, aby získaly její/jeho byt, a na svého rodiče se přijdou podívat jen 
jednou za měsíc, aby mu pomohly od starostí s důchodem… A kolik zaměstnanců už přišlo o svůj plat, na který 
mělo nárok, protože vedení podniku odčerpalo (jak se dnes říká, vytunelovalo) peníze jinam a na výplaty mu 
jaksi nezbyly prostředky? Kolik pracujících lidí bylo připraveno o své úspory díky experimentům v 
bankovnictví? Kolik zaměstnanců velkých obchodních řetězců musí pracovat za ubohou mzdu v nedůstojných a 
mnohdy nezákonných podmínkách pod pohrůžkou vyhazovu? Což to není hřích? Rozrůstá se dětská prostituce, 
dětská pornografie, zneužívání dětí a mladistvých. V řadě literárních a filmových děl jako by bylo jediné tabu -
spořádané manželství. To všechno jsou staré známé hříchy do nebe volající. 

Nechci zde naříkat nad zkaženým světem ani vyjmenovávat nejrůznější hříchy a jejich kategorie. To už 
za mě učinili jiní. A rozhodně nechci a nemohu jako křesťan skončit pesimisticky a zoufale. Stejně tak je mi 
proti mysli předložit taxativní seznam současných nešvarů, aniž bych se aspoň nepokusil najít možné 
východisko. 

O nás křesťanech se říká, že jsme tak trošku zapšklí, nedomrlí, bledničkovití, morousovití a tak dále. 
Sáhněme si do svědomí - děláme vždycky všechno pro to, aby tomu tak nebylo? Tím, že budeme jen naříkat 
nad zkažeností světa, ničeho nedosáhneme. Jistě, je třeba nazývat věci pravými jmény - hřích hříchem, zradu 
zradou - a třeba čokoládu čokoládou (viz první odstavce). Ale také je třeba ukázat ostatním, že nehřešit je 
jednak možné, uskutečnitelné, jednak přínosné a schopné naplnit život. 

Jeden z mých známých mi kdysi tvrdil, že bez hříchu by byl život nudný, že s hříchem je jakýsi 
"plnější", "živočišnější". (Nechci teď mluvit o hladině alkoholu v jeho krvi…) Je to nesmysl - z vlastní 
zkušenosti vím, že hřích je něco značně nudného, trapného, šedivého, protivného, něco, co ubírá síly, elán a 
chuť do života, co paralyzuje a přináší jen otupělost, znechucení, rozpaky, hořko v ústech a pocit prázdnoty a 
oklamání. Jenže nepostačí, budu-li o tom mluvit, ale nebudu žít takový život, na němž by byla patrná radost a 
plnost. 

Jistěže nejde jen o stálý křečovitý "thymolinový" úsměv (jak říkávala moje babička), který povinně 
nasazují obchodní cestující. Tuším, že to byl Nietzsche, kdo tvrdil, že vykoupení je nesmysl, protože kdyby 
měli být křesťané vykoupeni, museli by vypadat jinak. Nechce se po nás, abychom na potkání každého objímali 
a dvacetkrát denně se zalykali radostí nad vlastní spásou. Myslím, že pro začátek úplně postačí, nebudeme-li žít 
tak, jako by nás víra a věrnost Boží vůli o něco okrádala. 

Ruku na srdce - nestalo se nám někdy, že jsme nekřesťanům tak trošku záviděli? Že nám bylo líto, jak si 
oni "mohou hřešit a užívat", aniž by je muselo trápit svědomí? Nepřipadalo nám někdy, že jejich život je tak 
nějak snazší? Něco i říká, že zde leží kořen vzteku staršího bratra z podobenství o marnotratném synu; mám 
takový dojem, že mu vadilo ani ne tak, jak si kajícného navrátilce otec předchází, jako spíš to, že mladší bratr si 
mohl aspoň nějaký čas "užívat života", zatímco on musel svému otci celý život sloužit. Na první pohled to 
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vypadá jako celkem pochopitelné, a přece zde tkví jádro strašlivého omylu staršího bratra. Pokládal se totiž za 
služebníka, zatímco byl synem, kterému v podstatě patřil veškerý otcův majetek…

Domyslíme-li toto podobenství ještě o něco dále, můžeme říci, že žijeme v Otcově domě, kde nejsme 
otroky, nádeníky, námezdnou silou, ale dětmi domácího pána. Žijeme-li tedy v podstatě "ve vlastním" domě, 
připadá nám nevhodné, abychom respektovali jakýsi "domácí řád", který napomáhá udržovat tento dům v 
patřičném chodu? Ostatně žádné přikázání není samo pro sebe, v Desateru není žádný předpis pro předpis. 
Všechno má svůj účel, své místo a svůj řád. Je třeba dvojího - zamyslet se nad smyslem morálních vodítek a 
jejich smysl objevit a pak jej uvádět ve skutek. Uvidí-li okolí, že náš život je šťastný a naplněný, i když žijeme 
v pro ně nepochopitelných "okovech morálky", bude jim to vrtat hlavou a přijdou se dříve či později ptát. A pak 
buďme připraveni svědčit o důvodu své naděje (srv. 1 Pt 3,15). 

Zdeněk Drštka, www.katolik.cz

Charitní okénko

Vážení čtenáři “MOSTu”, milí farníci, v dnešním charitním okénku se budu věnovat akci, která 
proběhla v rámci České katolické charity a účastnila se jí i Charita Třinec. 

Jedná se o Tříkrálovou sbírku, která proběhla v celé České republice a tedy i v naší farnosti v době od 
2.1.2004 - 12.1.2004. I když veškeré informace se každý mohl dozvědět jednak z farního časopisu “MOST” i z 
médii (denní tisk, televize veřejnoprávní, kabelová, internet, rozhlas atd.) nemohu si pomoci a musím znova 
uvést určité informace a skutečnosti na pravou míru. 

1. Pokladničky byly před zahájením Tříkrálové sbírky zapečetěné na ekonomickém odboru MěÚ v 
Třinci, kde byl vyhotoven protokol o zapečetění. 

2. Rozpečetění a kontrola neporušenosti pečetí byla rovněž provedena na MěÚ v Třinci v přítomnosti 
vedoucího ekonomického odboru. I k tomu byl vyhotoven protokol o rozpečetění.

3. Vybrané finanční prostředky byly sečteny na MěÚ v Třinci v přítomnosti tříčlenné komise (2 členové 
charity Třinec a 1 člen ekonomického odboru MěÚ). Ke každé pokladničce byl vyhotoven samostatný protokol 
včetně soupisky vybraných finančních prostředků. Tento protokol podepsali přítomní zástupci charity Třinec a 
MěÚ.

4. Do 24 hodin od rozpečetění pokladniček byly veškeré finanční prostředky odeslané na účet České 
katolické charity Praha, kde proběhla další kontrola včetně všech povinných dokladů.Na základě stanoveného 
klíče se veškeré finanční prostředky vrátí charitám.

Podotýkám, že charita Třinec nemá tyto finanční prostředky volně k dispozici, ale na základě ročního 
plánu pro rok 2004 se tyto prostředky vyžadují z diecézní charity na pokrytí všech plánovaných aktivit Charity 
Třinec. Pevně věřím, že tyto základní informace jsou dostačující na to, abychom si všichni uvědomili, že jako 
ředitel Charity Třinec, nebo charita jako organizace nemáme žádné právo použít tyto finance tam, kde nemají 
co dělat.

Nemluvě o tom, že Charita Třinec je kontrolovaná dvakrát a potřetí máte právo využití všech finančních 
prostředků kontrolovat Vy sami. (Na konci roku Vám dávám k tomu prostor.)

A nyní se vraťme k Tříkrálové sbírce.
V rámci farnosti Třinec působilo 25 skupinek koledníků, kteří celkově vykoledovali 
177.895 Kč. Ne všechny mince bylo možno započítat do vykoledovaných finančních prostředků. 

Jednalo se o desetníky - 42 ks, dvacetníky - 15 ks, polský groš - 7 ks a jednu federální bankovku (20Kč). Chci 
upřímně poděkovat všem, kteří se Tříkrálové sbírky účastnili, děkuji těm nejmenším, kteří místo zimních 
radovánek vyšli do ulic a s koledou na rtech pomohli přiblížit 

realizaci projektů Charity Třinec. Nezapomínám ani na Vás dárce, kteří jste byli opravdu štědří a děkuji 
i za to, že malí koledníci odcházeli s plnými kapsami bonbónových pokladů. Víte, tyhle děti nedokážou ještě 
posoudit tuto akci, nevědí, co se stane s penězi, také neví, co je nouze, hlad, nevzdělanost, nemoc, ale oni to 
nemusí vědět! Mají svůj svět bez starostí, tak ať ho žijí!
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Ale ten bonbón z Vašich rukou jim dává jistotu, že dělají dobrou věc i když někdy byly zklamány 
chováním některých lidí. Ještě jednou Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary a také za práci, kterou jste odvedli 
jako koledníci, protože v některých chvílích to chtělo skutečné sebezapření.

Děkuji rovněž všem skupinkám koledníků z Vendryně, Bystřice a Nýdku, které pod vedením otce 
Artura odvedli skutečně velmi dobrou práci. Doufám, že tato skvělá spolupráce bude pokračovat i nadále nejen 
v Tříkrálové sbírce, ale i v ostatních charitních akcích, které budeme v budoucnu realizovat. (Čekali jsme na 
Vás u teplého čaje a koblížků a Vy nikde... snad příště se uvidíme určitě, ale i tak velké dík!) Napsal jsem, že 
jste pomohli přiblížit se k realizaci projektu Charity Třinec - školka pro seniory, nebo školka třetího věku. Co to 
je? Každý ví, že když jsou děti malé a Vy musíte do práce - pomůže školka. Za několik let Vás podobný 
problém může čekat znovu. Děti jsou už sice soběstačné, ale trvalou péči pro změnu vyžadují rodiče či 
prarodiče. Aktuálním řešením je denní stacionář, kam dědečka nebo babičku ráno odvezete a odpoledne jej 
odtud vyzvednete.Tahle školka pro seniory vyplní mezeru mezi sociální a zdravotní péčí. Osobně si dovolím 
tvrdit, že starý člověk je jako malé dítě a potřebuje trvalou, laskavou a trpělivou péči 24 hodin denně. A při vší 
úctě to bývá většinou nad síly milující rodiny, zvláště, musí-li třeba potomci chodit do práce. Navíc mnozí staří 
lidé jsou už nemocní a tyto nemoci nejsou důvodem k pobytu ve zdravotnickém zařízení. No a v těchto 
případech je denní stacionář jediným řešením. V konečné fázi projektu bych si přál, aby školka pomáhala 
rodinám pečujícím o staré lidí i jinak - poskytnutím potřebných kontaktů, odbornou radou, informacemi pro 
praktický život atd. Nemusí jít vždy o věci zásadní, nýbrž třeba i o malé nepochopení pramenící z generačních 
rozdílů, které by školka pomohla řešit. Charita Třinec nemá zatím dostatek finančních prostředků na realizaci 
tohoto projektu, ale věřím, že s Boží pomocí a pomocí Vás všech se tento záměr v plném

rozsahu určitě povede.
Ing. Martin Plitko

ředitel Charity Třinec

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,…

Pane Ježíši Kriste,
v jednotě se všemi, kdo se modlí za mládež celého světa,

vroucně Tě prosíme:
Chraň nás před hříchem

a dej nám sílu vytrvat ve zkouškách.

Posiluj naši slabou víru, abychom k Tobě vždycky s důvěrou přicházeli, neboť Ty jsi pro nás přece 
zemřel na kříži.

Buď pramenem naší naděje, aby nás nespoutával smutek a lhostejnost, vždyť Ty jsi pro nás přece 
zemřel na kříži.

Buď pramenem naši naděje, aby nás nespoutával smutek a lhostejnost,
vždyť Ty jsi vstal z mrtvých.

Rozmnož v nás vzájemnou lásku, která se projeví konkrétními skutky, neboť ty jsi nám slíbil svého 
svatého Ducha,
Přímluvce a Utěšitele.

Zvláště Tě prosíme za setkání
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Dej ať naše srdce naplní touha po Tobě,
který toužíš přinést spásu všem lidem.

Dej ať jsme živým společenstvím,
které není uzavřeno pro sebe,

ale ukazuje lidem radost z evangelia.
Dej ať dobře poznáme a zamilujeme si Tebe,
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svého Pána a Spasitele,
a také církev, naši matku a učitelku.

O to všechno Tě prosíme na přímluvu
Tvé milované Matky Marie.

Zdrávas Maria…

Přání

V lednu obdržela naše farnost novoroční přání z Ukrajiny od rodin našich adoptovaných dětí Michaila 
Pavljuka a Nadji Mahula. Protože jsou přání velice podobná, shrnuli jsme při překladu jejich obsah do jednoho.

Drazí přátelé,
přijměte od nás srdečné pozdravy u příležitosti svátku Narození Ježíše Krista a po celý rok 2004 hodně zdraví, 
štěstí a pokoje. Jsme vám velice vděčni za vaši finanční pomoc, bez níž by se nám žilo moc těžko. Ať vám Bůh 
žehná ve vaší práci i v rodinném životě a ještě jednou moc děkujeme.

Rodiny MICHAILA PAVLJUKA a NADJI MIHULA

Plán diecézních sbírek na rok 2004 

Pro informaci a přehled uvádím plán diecézních sbírek, jak mu říkáme “na cizí účely” tedy sbírky, které 
neobohatí naše farní konto, ale mají před Pánem velikou cenu, protože jimi dáváme najevo, že nejsme opuštěný 
ostrov, ale pamatujeme i na potřeby jiných. Tento rozvrh sbírek byl zveřejněn v oběžníku Biskupství ostravsko-
opavského v listopadu roku 2003:

22.2. 7. neděle v mezidobí  Haléř Sv. Petra (na potřeby Apoštolského Stolce)
13.3. 3. neděle postní  Na potřeby biskupství ostravsko-opavského
8.4. Zelený čtvrtek  Na potřeby a údržbu Baziliky Božího Hrobu v Jeruzalémě
11.4  Hod Boží velikonoční  Na kněžský seminář a bohoslovce
30.5. Hod Boží Svatodušní  Na diecézní Charitu
24.10. Misijní neděle  Na světové misie
14.11. 33. neděle v mezidobí  Na potřeby biskupství ostravsko-opavského

Poděkování.

12. ledna podle plánu skončila letošní Tříkrálová sbírka Charity. Chtěl bych u této příležitosti ze srdce 
poděkovat naší farní Charitě za její organizaci a dobrý průběh. Opravdu moc chci poděkovat všem koledníkům 
i koledníčkům za jejich veliké dílo. Když si vezmeme, jaké bylo počasí, sníh a zima a oni chodili, zpívali, přáli 
a nenechali se odradit ikdyž se třeba stalo, že je někde nepustili, či přibouchli dveře.

Takových případů jistě moc nebylo, naopak slyšel jsem i od lidí jiných vyznání, i od lidí bez vyznání, že 
měli z této návštěvy velikou radost. Opravdu vám ze srdce děkuji a taky ze srdce děkuji rodičům těchto 
koledníků za plné pochopení a podporu, že tyto děti pustili “na mráz”. Jistě je zahřálo dobré vědomí, že tyto 
děti už mají v sobě cit pro to, udělat něco dobrého pro druhé. Moc rád bych se s vámi všemi koledníky setkal v 
neděli 15. února po druhé mši svaté, to je v 9.00 hodin v našem farním kostele. Nezapomeňte a přijďte. Ty, 
kteří na koledníky čekali a třeba se nedočkali, prosím za trpělivost, jsou to jenom děcka a terén je veliký. 
Modleme se, aby se pro příští rok našlo ještě více ochotných a bude-li ještě více skupinek, zcela jistě se dočkáte 
i vy. Rád žehnám vám, koledníkům i vašim rodičům.

P. František
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Gratulace

Milý Otče Františku,
u příležitosti Vašich dnešních narozenin Vám přejeme, aby náš Pán i nadále žehnal Vašemu kněžskému 

poslání pevným zdravím, plností darů Svatého Ducha a radostí z toho, že můžete sloužit Bohu i lidem.

vděční farníci

Chceme vidět Krista 
(Jan 12,21)

Možná už přemýšlíš jak, kdy, kde a s kým prožiješ prázdninový čas. Otec biskup František Lobkowicz 
zve mladé své diecéze, aby se setkali a prožili s ním čas naplněný snahou uvidět Krista za vším co jsem a co 
dělám. 

Diecézní setkání mládeže proběhne ve Frýdlantu nad Ostravicí cca 30 km od Třince ve dnech 17. - 22. 
8. 2004 (informace: www.doo.cz/frydlant2004). 

V programu budou: přednášky, diskusní skupinky, modlitby ve společenství, duchovní program, sport, 
tvořivé dílny, koncerty, divadelní představení… 

Tohoto setkání se můžeš zúčastnit pokud ti je minimálně 15 let. Cena: 600-800 Kč je zde také zahrnuta 
strava. Platit můžeš buď osobně na DCM, nebo složenkou (k dispozici na DCM, u kaplana pro mládež a u 
zástupce děkanátu). 

Pro ubytování můžeš zvolit jednu ze tří možností: v tělocvičně - omezená kapacita, ve stanovém 
městečku s vlastním stanem, ve stanovém městečku ve stanech DCM.

Papež Jan Pavel II na setkáních s mládeží celého světa často připomíná: “Kde je biskup, tam je církev.” 
Každý biskup přijímá své poslání od nástupce apoštola Petra, náměstka Kristova, nyní tedy od Jana Pavla II. Na 
světě se dnes zvedl počet z původních 12 apoštolů na 4500 biskupů. Je jasné, že vést sbor jedenácti osob bylo 
tehdy pro Petra mnohem snazší, než pro nynějšího papeže. Ale vzpomeňme si! Již Pavel a Petr se střetli, hned 
na počátku. A tehdy zvítězil Petr. Je zázrak, že církev překonala tisíce překážek. Někdy byly závažné. V jejich 
dějinách byli i papežové - vladaři. Působil zde ale především velký počet pastýřů, světců a mučedníků. 
Úžasných lidí. Maria, Matka církve bděla. 

Jeden nevěřící mi nedávno řekl: “Máte v čele vaší církve samé kapacity, zcela perfektní muže. Je to 
jediná instituce, která se ve světě drží již dvě tisíciletí. A zdá se, že žádný kardinál se opravdu nesnaží 
dosáhnout nejvyšší funkce pletichami.” Hleďme, ateista. 

Kdo na světě může být jmenován na doživotí ke službě pro více než miliardu věřících? Přitom po tom 
netouží!

Moc svěřená církvi v celém jejím poslání je shůry. V tom je příčina, proč církev žije. Kdyby moc byla 
zdola, volba papeže by trvala roky. Byl by to gigantický střet křesťanů nejrůznějších zájmů a stran, které by se 
potíraly, až by nakonec zničily církev. Obyčejný obláček bílého kouře oznamuje světu, že kolegium kardinálů 
svědomitě zvolilo toho nejlepšího.

Tedy “služebníka služebníků”. Papež se zavazuje, že se plně oddá službě katolíkům celého světa. Jan 
Pavel II. koná svou službu důsledně - až k prolití krve. Kulka, která ho měla na svatopetrském náměstí zabít 
dne 13.5.1981, je vsazena do koruny Panny Marie Fatimské. Je to pocta Matce církve. 

Co provedl Jan Pavel II., když na něho zaútočil z davu člověk?
Odpověděl pouze na výzvu Krista, nejvyššího Pastýře, který zanechal církvi tři nevyčerpatelné a 

mimořádně živé dary: zanechal nám své Slovo, daroval nám své tělo a krev v eucharistii, daroval nám také svou 
matku. Tyto tři skutečnosti, až do konce časů spojují církev. 

Mezi prestižním posláním papeže Jana Pavla II. a situací afrického křesťana ztraceného uprostřed buše 
není velký rozdíl. Bůh miluje všechny lidi stejně a Duch lásky vane stejně silně na papeže jako na nejprostšího 
křesťana. Ježíšovo narození, život, kříž, smrt a vzkříšení jsou absolutním znamením. Ježíš si volil vždy poslední 
místo. Jestliže i já volím své místo takto, bude církev až do konce světa “světlem a solí země”. 

Otec biskup zve mladé lidi naší diecéze na setkání do Frýdlantu nad Ostravicí. Můžeme tam zažít 
společenství mladé církve a také okolnímu světu dát najevo, že opravdu: “Chceme vidět Krista!”

P. Radek
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Popołudnie z Pismem Świętym 

Św. Augustyn: „Pismo Święte, to list wysłany do nas z onego Świętego Miasta do którego 
pielgrzymujemy.”

Jan Paweł II: „Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym 
domu!”

II Sobór Watykański znacznie przybliżył wiernym Pismo Święte w liturgii i katechezie. Pomnożyły się 
wydania Biblii. Niewielu jednak zdobyło się na to, aby ją przeczytać. Być może Biblia, która jest w wielu 
domach, stoi nie ruszana na półce. Jeszcze często można się spotkać z fałszywym przeświadczeniem, że Biblię 
powinni czytać wyłącznie księża i zakonnicy. Świeccy natomiast, o ile chcą pozostać w życiu religijnym 
„normalni” i wolni od posądzeń o dewocję, nie powinni sięgać po ten Boży tekst. Jak mylny i nieprawdziwy 
pogląd. Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się w okresie Wielkiego Jubileuszu o to, żeby katolicy odkryli na 
nowo radość w słuchaniu i przeżywaniu Bożego Słowa, wielbili Boga hymnami i pieśniami oraz poznali 
wartość jedności braterskiej. Modlitwa papieża była zachętą do obcowania i zapoznania się z Pismem Świętym.

W tym roku na pierwszym spotkaniu Sympatyków Radia Maryja obecny Ks. Franciszek Vrubel 
podkreślił w czasie swej pogadanki na temat Pisma Świętego jakie podstawowe znaczenie ma dla każdego 
wierzącego zapoznanie się z jego treścią. Słowa Boga zawarte w Biblii są nieśmiertelne. Nieśmiertelny i 
wieczny jest bowiem ich autor - Bóg. Nigdy też nie tracą swej aktualności i mocy. Rozważanie Pisma Świętego 
sprzyja modlitwie. Medytacja i modlitwa towarzysząca przy czytaniu pomaga w zrozumieniu treści. Jeśli 
zacznie się postępować według prawd odkrytych w czasie czytania Ewangelii, to człowiek duchowo wzrasta. 
Dzięki medytacji nad Biblią patrzenie na siebie, innych i Kościół staje się inne. Człowiek, który karmi swój 
umysł i serce Słowem Bożym dostrzega także dobro, miłość, łagodność i umiarkowanie, oraz zauważa jak 
powinien się zachowywać po chrześcijańsku w różnych zaistniałych sytuacjach. Wielki pośpiech oraz czytanie 
Pisma Świętego „na ilość” nie tylko nie jest wskazane, ale może okazać się szkodliwe. Jednorazowo mamy 
czytać po parę wierszy, by je później dobrze przemyśleć i rozważyć. Podczas zaznajamiania się z treścią nie 
wolno nam zapominać o dziedzictwie stuleci i wielowiekowej Tradycji wiary Kościoła. Ks. Franciszek pogłębił 
także nasze podstawowe wiadomości dotyczące Pisma Świętego. Nazwa „Biblia” pochodzie od słowa 
greckiego, które oznacza dosłownie „księgi”. Księgi powstawały na przestrzeni bardzo długiego okresu czasu, 
który rozpoczyna się już w X wieku przed Chrystusem a kończy się w pierwszym stuleciu po Jego 
Zmartwychwstaniu. Liczne księgi zanim zostały utrwalone na piśmie, były opowiadane i ustnie przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Określenie liczby ksiąg wchodzących w skład Pisma Świętego został ustalony już w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa tzw. kanonem i potwierdzony przez Kościół katolicki na Soborze 
Trydenckim w 1546 roku. Podział Biblii na rozdziały został wprowadzony w roku 1214 przez profesora 
Uniwersytetu Paryskiego Stefana Langtona, natomiast podział na wersety zapoczątkował w roku 1528 Sante 
Pagnini pochodzący z Lucca. Pismo Święte obejmuje 46 ksiąg napisanych przed narodzeniem Chrystusa 
nazywanych tradycyjnie Starym Testamentem, który dzieli się na trzy wielkie części:

 księgi historyczne, z których pierwszych pięć ksiąg Żydzi nazywają Torą czyli Prawem, oraz księgi 
mówiące o dziejach Izraela.

 księgi mądrościowe, w których utrwalone są refleksje nad tajemnicą Boga, człowieka i świata (Psalmy, 
Księga Hioba i inne)

 księgi prorockie, obejmujące wypowiedzi wielkich proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych.

Nowy testament obejmuje 27 świętych ksiąg chrześcijańskich. W skład wchodzą:
Cztery Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana), Dzieje Apostolskie, Listy św. 

Pawła, Listy Katolickie i Apokalipsa.
Dzięki działaniu Ducha Świętego na umysł i wolę tych, którzy opowiadali historię zbawienia i 

przekazywali Boże objawienie, doskonałe i wieczne Słowo Boga utrwalone zostaje w ludzkim języku. 
Prowadzeni przez Ducha Świętego, udzielonego Kościołowi, pozwalając zrozumieć poprawnie ludzkie słowa i 
je utrwalić. Chrześcijanie mogą odkrywać w Biblii wielki plan zbawienia.

Konstytucja o Objawieniu, 11 - „Należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i 
bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia.”
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Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy zasadniczych i ogólnych informacji dotyczących Pisma 
Świętego. Cieszymy się na następne spotkanie z naszym ks. proboszczem, które będą dotyczyły 
poszczególnych części.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, którzy chcą przy współpracy i z pomocą Kapłana odkryć 
piękno oraz rozwój historycznych wydarzeń od Abrahama do Jezusa Chrystusa aż po czasy początków 
Kościoła a także odkryć prawdę utrwaloną dla naszego zbawienia, którą Bóg chciał nam przekazać w Piśmie 
Świętym.

Irena Szymonik

Pořad bohoslužeb v únoru

1. Neděle 1.2.2004 - 4. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pondělí 2.2.2004 - svátek Uvedení Páně do chrámu.
3. Pátek 6.2.2004 - první pátek v měsíci.
4. Neděle 8.2.2004 - 5. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Neděle 15.2.2004 - 6. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Neděle 22.2.2004 - 7. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Středa 25.2.2004 - Popeleční středa; den přísného postu od masa a postu újmy.
8. Neděle 29.2.2004 - 1. neděle postní; 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
9. Neděle 7.3.2004 - 2. neděle v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
10. Po celou dobu postní se bude každý pátek a neděli konat pobožnost Křížové cesty v tom jazyce, v jakém 

bude sloužena nedělní večerní mše svatá. V tom jazyce bude sloužena i páteční večerní mše svatá, ranní 
pak bude v opačném jazyce. V neděli pak po Křížové cestě bude svátostné požehnání.

11. Každou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.

12. 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. Pátek podle Křížové cesty.

13. Každý čtvrtek před večerní mší svatou od 15.30 hodin a první pátek po ranní mši svaté je výstav 
Nejsvětější Svátosti Oltářní. 

14. 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.

15. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Nedělní liturgie v únoru

4. neděle v mezidobí (1.2.)
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30
Žalm: odp. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
ref. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

5. neděle v mezidobí (8.2.)
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení: 1 Kor 15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11
Žalm: odp. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
ref. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

6. neděle v mezidobí (15.2.)
1. čtení: Jer 17,5-8; 2. čtení: 1 Kor 15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17.20-26
Žalm: odp. Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.
ref. Błogosławiony, kto zaufał Panu.



12

7. neděle v mezidobí (22.2.)
1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; 2. čtení: Evangelium: Lk 6,27-38
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1. neděle postní (29.2.)
1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 10,8-13; Evangelium: Lk 4,1-13
Žalm: odp. Buď se mnou, Pane, v mé tísní.
ref. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

2. neděle postní (7.3.)
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. čtení: Flp 3,17-4,1; Evangelium: Lk 9,28b-36
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má spása. 
ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Úmysly Apoštolátu modlitby - únor 2004

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: Za mírumilovné soužití mezi křesťany, židy a muslimy ve Svaté zemi.
2. Úmysl misijní: Za zvláště pečlivou přípravu povolaných ke kněžství a zasvěcenému životu k hlásání 

evangelia v místních církvích Oceánie.
3. Úmysl národní: Abychom mladým lidem v naší zemi pomáhali nacházet jejich povolání ke kněžství a 

zasvěcenému životu.




