Èíslo 233/roèník XX.

kvìten 2013

Proti dobrovolnému daru

Desatero

Když (Jahve) pøestal mluvit s Mojžíšem na hoøe Sinaji, pøedal mu obì desky Svìdectví, kamenné desky popsané
prstem Božím.
Ex. 31,18
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Povolání: matka
Máme opìt kvìten, mariánský
mìsíc a také mìsíc, kdy slavíme Den
matek. Nedávno jsem v autobuse
zaslechla rozhovor, v nìmž se øíkalo,
že „…moje snacha jen rodí dìti, má
se fajn, aspoò nemusí nic dìlat.“
Vím, že to není ojedinìlý názor, že je
to názor vìtšinové spoleènosti, který
øíká, že žena v domácnosti vlastnì
nic nedìlá, žije na úkor spoleènosti,
protože „jen“ vychovává dìti. Kam až
dospìla naše spoleènost, kdy nejdùležitìjší povolání a poslání být
matkou a vychovat dìti je nìkde na
konci pomyslného žebøíèku povolání, kdy povolání matky pøeválcovaly
pracovní pozice manažerek, podnikatelek a jiných povolání, kterým
ženy dnes dávají pøednost pøed
výchovou dìtí. Myslíme si, jak
nejsme pokrokoví, když budeme
otevírat firemní školky, aby se ženy
co nejdøíve vrátily do práce, aby jim
neutekla kariéra a aby se na pracovních pozicích alespoò vyrovnaly, neli dokonce pøedbìhly muže.
A výsledkem jsou rozbité rodiny,
narušené vztahy, spousta samotných
žen, které se potácejí životem bez
muže, který by jim mìl být oporou,
ale kterému daly dávno najevo, že jej
nepotøebují, vždy máme emancipaci
a vystaèíme si samy. Odborníci bijí
na poplach, nebo stále více dìtí je ve
støídavé péèi svých rodièù. Støídavá
péèe vypadá na jedné stranì jako
øešení pro rodièe, kteøí se nemohou
dohodnout, u koho bude dítì v péèi,
na druhé stranì nevidí potøeby
dítìte. A tak dítì putuje od rodièe
k rodièi, jeden týden u jednoho, pak

Peèe

zase u druhého a zase zpìt a tak si
vyrábíme již v dìtském vìku bezdomovce. Dítì nemá svùj vlastní
domov, zázemí, bezpeèí, neumí
v dospìlosti budovat vlastní zdravé
vztahy, nebo jej to nikdo nenauèil.
A to vše proto, že jsme se vzdali
modelu rodiny, kdy otec poskytuje
zázemí, stará se o zajištìní rodiny a
matka se stará o teplo domova. Jak
øíká jeden knìz, matka je pro dítì
nenahraditelná a hlavnì v prvních
tøech letech ji nemùže nikdo zastoupit, nebo to, co dá dítìti v tomto
vìku, to s ním poputuje po celý život.
A tak milé mámy, nenechme si
namluvit, že je pøednìjší naše kariéra, možná nìjaký pocit sebeuplatnìní nebo seberealizace, jak se tomu
dnes øíká, možná si nìkdy myslíme,
že když zùstaneme doma a budeme
„jen“ vychovávat dìti, že nám nìco
uteèe. Opak je pravdou, vklad, který
dáte do výchovy svých dìtí je velmi
dobrá investice, kterou ani mol ani
rez nesežere, nikdo vám jej nevytuneluje, ba naopak se vám v dobrém
zúroèí.
Pìkným pøíkladem je nám Panna
Maria, která mìla možná také jiné
plány, co udìlá se svým životem,
a pøesto øekla Bohu ANO.
Pøeji všem maminkám hodnì
trpìlivosti a Boží moudrosti pøi
výchovì svých dìtí a také pevnou vùli
být jiné, nejít s davem a nenechat si
sebrat to nejkrásnìjší co máme,
možnost vychovávat své dìti.
Pavla Golasowská
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Kvìten je mìsíc, který je zasvìcen Pannì Marii a v nìmž slavíme také Den
matek. Tøinecké modlitební spoleèenství matek, které se modlí za své dìti,
zve všechny matky a to nejen ty, které mají dìti, ale také „duchovní“ matky
ke spoleèné oslavì tohoto svátku. Jste všechny srdeènì zvány dne 11.5.
do našeho farního kostela v Tøinci. Zaèneme v 16.30 hod. modlitbou sv.
rùžence, bude následovat mše sv., po ní Májová pobožnost a poté se
sejdeme ke spoleènému posezení v salce na faøe. Pøi mši sv. poneseme
v košíèku také úmysly za naše dìti, kdo chcete, mùžete se pøidat a pøinést
a vložit do košíèku také úmysly za své dìti.

Milost okamžiku
stéká na èlovìka
není zde èas
jen tato chvíle vìènosti
v níž z Boží milosti
vyvìrá spása.
Ach jaká to krása
jež teèe v síle
Boží mohutnosti
a stává se skuteèností
skrze Marii.
Panno, tys peèe
a Duch Svatý peèetidlo
jež v Ježíši zanechal
vìrný otisk Otce
vtìlený v lidský rod.
Skrze tebe pøichází
Bùh k nám
a my k Bohu
tys ten vzácný brod.
Tys pøemostìní
k našemu vykoupení
jež mnozí odmítají
koupajíc se v požitku
ze svého „JÁ“
Tys archa nalezena… Maria.
Naè potøebujem Pannu Marii?
Mnozí se tážou, vždy máme Pána!
Ach, jaká to rána tvému FIAT!
Vždy v Duchu Svatém byl v tobì
pøijat èlovìk za Syna
jenž zjevil nám Otce.
Na to pamatujme
zvláš v tyto dny
kdy z otce a matky
chcou uèinit genderové zkratky
v zákonech proti
pøirozenému øádu.
O, Neposkvrnìná… pomoz
v tomto strašném pádu.

AVE

Na setkání s vámi se tìší maminky
Danka, Hanka, Helenka, Katka, Marta, Petra, Soòa, Sylva a Pavla.

Rudinec Stanislav
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Svìtlo Kristovo !
Pøišel opìt mariánský mìsíc máj. Letos
jsme se na nìj zøejmì tìšili o trošku více než
jiné roky, protože loòská zima si dala opravdu
záležet.
Kdo by si nevzpomenul na Hod Boží
velikonoèní, kdy jsme èasnì ráno pøišli na
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì a pøi svìcení
ohnì, kterým velikonoèní vigilie zaèíná, nám
poletovaly snìhové vloèky. Když jsme šli po
pùl sedmé z velikonoèní vigilie, vypadalo to
spíše jako o Slavnosti Narození Pánì:
snìhová vánice a venku už tak na dvì dlanì
snìhu. Nyní na to mùžeme s úsmìvem vzpomínat, protože jen co slunce trochu pohladilo
zemi, zaèalo zmrtvýchvstání všude, kde to je
jenom možné. Letošní Velikonoce slavíme
v Roce víry a letos poprvé s novým papežem
Františkem, který krátce pøed svátky usedl
z vùle Boží na Stolec Svatého Petra. Tváøí
v tváø velikonoèní oslavì se nám ozývá zase
otázka: co je to víra? Odpovìdi jsou rùzné
a jistì ne všechny správné. Jistì to není
touha po senzacích a zázracích, jistì to není
prostor, ve kterém by mìl èlovìk nìjak
upozornit na sebe a umìle vyniknout nad
jinými. Je to ujištìní o hodnotách neviditelných a zároveò odvaha je hledat, nacházet,
poznávat, uèit se s nimi a z nich žít a tak
pokraèovat až k tomu nejvìtšímu životnímu
okamžiku, kdy je nejen uvidíme, dotkneme
se jich a budeme z nich žít svou vìènost.
Hledá-li èlovìk nìco, pak prvotní potøebou je
svìtlo. Potmì ještì nikdo nic ani nikoho
nenašel. Potmì ještì nikdo nic nepøeèetl ani
se nenauèil. Nepøekvapuje nás, že prvním
darem stvoøení, jak o nìm mluví první kniha
Písma Svatého, je právì svìtlo. Nám je
svìtlo známé jako nìco, co vnímáme oèima.
Ježíš Kristus se ale sám nazve Svìtlem.
Døíve, než se tak stane, vysloví o Nìm tuto
pravdu staøec Simon: O jakém svìtle tady asi
bude øeè, vždy Dítì Ježíš je podobné všem
ostatním, žádné optické svìtlo, viditelné
lidským oèím z Nìho nevychází, to by si ho
v Nazaretu brzy všimli. Ba ani ve vìku
dospìlého muže žádné optické svìtlo
pozorovatelné není. Pán po svém køtu v Jordánu vychází veøejnì a bude tøi roky svého
viditelného života uèit o Otci a o všem, co je
s Otcem spojeno. Øíkáme, že zjevuje Otce,
tedy uèí o tom, na co bychom vlastními silami
nepøišli. A lidé naslouchají, hromadí se kolem
Nìj ve stále vìtších davech. Jistì svou úlohu
sehrály i zázraky, které vykonal ne k pobavení a senzaci, ale aby svoje Božství prokázal.
Pán na to i upozornil: Hledáte mì, protože
jste se dosytosti najedli, ale usilujte o jiný
chléb, který není od Mojžíše, ale který vám

dá mùj Otec. A najednou tak trochu padá
kosa na kámen: to je tvrdá øeè, kdo to má
poslouchat... - a odcházejí. Neporozumìli a
Pán nepohne ani malíèkem, aby je pøitáhl
zpìt. Tady pùjde o dar vnitøního svìtla, který
mì vede až k poznání. Ono mùže být
nepøíjemné, protože mì vyvádí z omylu, že já
vím a znám všechno. Lidé se odvolávají na
vìdu, ale i ta je bez Božího svìtla, tedy ne
toho optického, vedle. Mohu vmìstnat
kosmickou loï v celé její mohutnosti do
mojí garáže? To urèitì tìžko. Stále se
opakuje školácká fráze: co nevidím, tomu
nevìøím. Jenomže vidìní není ještì vìdìní
a v optickém svìtle je možno pozorovat jen
povrch.
Máme nyní na jaøe v pøírodì vzácný úkaz.
Možná nám mnoho neøíká, protože jej vidíme
každý rok dost dlouho. Leccos se zasévá,
leccos se sází. Semeno ani sazenice nemají
zrakové orgány, tedy oèi, aby vidìly jako my.
Pøesto se podívejme, jak celou bytostí i bez
oèí i bez rozumu na svìtlo bytostnì reagují!
Až v létì vykvetou sluneènice, všímejme si,
jak se celou velikostí a krásou kvìtu stáèejí
za sluncem? Kolik kvìtù se na noc dokonce
uzavírá a otevøe se zase až ráno vyjde
slunce...! Ještì jednou podtrhávám: nemají
ani rozum, ani zrak a pøesto dávají jasnì
najevo svou životní závislost na svìtle
slunce! Pøírodovìdec tento proces dokáže
popsat a zdùvodnit, protože má rozum a
inteligenci, je daleko nad rostlinou a kvìtinou. U nás lidí té funkci a nezbytnosti
Božího, lidským oèím neviditelného svìtla
nepostradatelného k dosažení Boha. Bùh
taky dokonale rozumí, vždy je Stvoøitelem.
Že tomu v plnosti nerozumím já, to taky nic
v podstatì neznamená. Jen bych nemìl být
ve svých pøedstavách na tolik bohorovný, že
co prostì neznám já, neexistuje a pokud to
nìkdo zná, tak je nenormální.
Když jsme o Hodu Božím velikonoèním
vstupovali do temného kostela. Liturgický

prùvod se tøikrát zastavil a knìz volal: „Svìtlo
Kristovo“.
Na toto volání se postupnì rozsvìcovala
svìtla v kostele. Tedy Svìtlo Kristovo, reprezentované velikonoèní svící, která hoøela
ohnìm pøed nìkolika okamžiky posvìceným.
Je to nejen symbol, ale i skuteènost, potøeba.
Vždy jak øíká Pán: Otce nezná nikdo jiný,
než Syn a ten, komu to Syn chce zjevit.
Letošní kvìten je bohatý: nejen obvyklá
slavnost 1. svatého pøijímání, ale Nanebevstoupení Pánì, Seslání Ducha Svatého,
Nejsvìtìjší Trojice, Boží Tìlo - to vše se letos
odehraje právì v mìsíci, který jsme zaèali.
Navíc a nezastupitelnì je to taky mìsíc
Panny Marie.
Tato Žena odìná sluncem s mìsícem pod
nohama a s korunou z dvanácti hvìzd kolem
hlavy, je taky èlovìkem Svìtla. Ona nás jistì
bude provázet pøi slavení všech již zmínìných slavností a bude nám vyprošovat právì
ono svìtlo, ve kterém mùžeme den co den
poznávat, že tak Bùh miloval svìt, že vydal
svého jediného Syna. Na konec bych mìl
jednu praktickou otázku v Roce víry, kterou si
pochopitelnì dávám i já sám: Vím a souhlasím s tím, že víra jakožto ctnost je taky
schopnost stáèet se celou osobností za
Kristem, svìtlem svìta, nebo mám tendenci,
když se mi to zdánlivì hodí, otoèit se ke
Kristu bokem èi dokonce zády? K èemu èi
komu se pak otáèím èelem? Je tak nepochopitelné, že dnešní èlovìk se nejednou poleká
vlastního stínu? Ani plevel se smìrem ke
slunci neotoèí zády. Jak nás ta pøíroda
nejednou dokonce zahanbuje - a to nemá ani
zrak, ani rozum. Ale hlavu vzhùru: Svìtlo ve
tmì svítí a tma ho nepohltila ani nepohltí.
Bez tohoto tajemného svìtla, jehož zdrojem
je Ježíš Kristus, nelze poznat Boha, ale ani
èlovìka. Buïme na svoji víru hrdi, ona je
mimo jiné svìtlem, ke kterému se stáèely
generace našich pøedkù.
P. František

Poutì 2013
Sobota 8. èervna - pou na Turzovku, cena 120,- Kè
Pátek 5. èervence - Národní pou na Velehrad k 1150. výroèí pøíchodu sv.
Cyrila a sv. Metodìje na Moravu, cena 300,- Kè
Vzhledem k organizaci velehradské poutì, prosíme o laskavé podání
závazné pøihlášky co nejdøíve.
Zápis na Turzovku v sakristii.
Bližší informace na vývìsce pøed kostelem
a na tel. K. Hotaøová - 558 996 282 a D. Paduchová 558 993 528
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Hitler by koukal
V minulém roce probìhla v tisku zpráva
o sektì, jejíž èlenové v jeden den usmrtili
svých 63 dìtí. Asi teï pøemýšlíte, kdy a ve
které zemi se to stalo. Sledujete-li pravidelnì
nìjaké zpravodajství, nemùže vám pøece
taková šokující informace jen tak uniknout.
Tím spíše, že se obvykle o takových neštìstích píše celé týdny. Chtìl bych vás teï
uklidnit, že takovou zprávu jste èíst èi slyšet
nemohli. Bohužel nemohu. Zpráva je zcela
pravdivá. Vlastnì né tak docela. Slova "v jeden den" je tøeba nahradit slovem "dennì".
Mnohým již asi dochází, o co tady jde. Ano
v naší "svobodné" zemi je dennì brutálním
zpùsobem zabito 63 dìtí! A k tomu, že se
o tom témìø nepíše, staèí dìti (èlovìka) nazvat
jinak, èímž k jejich smùle spadnou do
kategorie "nelidí". Zrovna tak jako se to stalo
v minulém století za vlády Adolfa Hitlera.
Tehdejší ideologie byla pøesvìdèena, že
nìkteøí lidé lidmi zkrátka nejsou nu a podle
toho s nimi zacházeli. Podle dostupných
zdrojù padlo za obì nacistické okupaci na
našem území 122 000 lidí, což je 50 lidí
dennì. Opravdu hrozná doba. A co ta dnešní
doba? 50 proti 63! Tohle všechno mi probìhlo
hlavou pár dní pøed Kvìtnou nedìlí, když se
mi dostal do ruky letáèek hnutí Prolife.
Manželka pøispívá tomuto hnutí, a proto obèas
obdrží nìjaké jejich materiály. Mìl jsem tedy
v povìdomí existenci nìjaké jarní protestní
akce na podporu nenarozených. Ještì téhož
veèera jsem sedl k internetu a hledal. Docela
jsem se zaradoval, když jsem zjistil, že
Pochod pro život ještì letos nebyl a bude za tøi
dny. Jelikož jsem byl již pevnì rozhodnut
zúèastnit se, zbývalo už jen naplánovat cestu.
Protože jsme doma v pokroèilém oèekávání,
bylo jasné, že celá rodina nepojede. Ke mnì
se pøihlásil mladší syn. V pátek veèer nás
manželka vybavila proviantem a my si nachystali budíka na pùl ètvrtou ráno.
Pøiznám se, že se nám moc vstávat
nechtìlo. Mrzlo a vstáváme celý týden všichni
brzy, ale motivace byla silná. Øíkali jsme si, že
se dospíme ve vlaku, ale nìjak to nešlo. Asi
jsme byli nedoèkaví, co nás v cíli èeká. Do
Prahy jsme dorazili po deváté dopoledne, a
protože do zaèátku akce nám zbývalo necelé
tøi hodiny, navštívili jsme boromejky pod
Petøínem, kde jsme se trochu zahøáli. Mìli
jsme v plánu ještì jednu návštìvu, ale jak
jsme z Malé strany šlapali na Staré mìsto,
bylo jasné, že budeme mít co dìlat, abychom
stihli mši svatou, kterou pochod pro život mìl
zaèít. Nakonec jsme do kostela sv. Jiljí dorazili
vèas.
V pøekrásném barokním chrámì bylo už
plno, ale pøesto jsme si našli hezké místeèko
vedle hlavního oltáøe. Hlavním celebrantem
byl øeckokatolický biskup mons. Ladislav
Huèko. Po silném duchovním zážitku jsme se

všichni shromáždili pøed kostelem, kde jsme si
mohli vzít pøipravené transparenty nebo rùznì
velké bílé køíže. Syn mì pøekvapil, když si vzal
ten nejvìtší "model". Byl jasnì pøesvìdèen
o nutnosti velkého èinu. Prùvod se pak vydal
ulicemi Prahy. V pøední èásti byly megafonem
hlásány dùvody pochodu a v zadní se modlil
rùženec. Netroufám si odhadnout kolik nás
bylo, ale zezadu bylo èelo prùvodu vidìt pouze
v tìch nejvìtších ulicích. Doprovod nám dìlalo
asi tøicet policistù. Na chodnících, v tramvajích
a autech postávalo mnoho kolemjdoucích.
Všiml jsem si i dvojice reportéru TV Barandov.
Stáli tam s vypnutou kamerou a mikrofonem
jako kdyby se ocitli na jiné akci než èekali. Aè
to podle reakcí byla jistì i na Prahu nevšední
událost, v médiích o tom nebylo nic. Poklidným zpùsobem jsme nakonec po asi pùldruhé
hodinì doputovali k soše sv. Václava na stejnojmenném námìstí, kde jsme spoleènì po
krátkých projevech a podìkováních zazpívali
Svatováclavský chorál. Jelikož bylo velmi
mrazivé (ale pøesto velmi krásnì sluneèné)
poèasí, neprodlužovali již organizátoøi déle
akci a po rozlouèení jsme se rozcházeli
k domovu. Vlak nám jel až za dvì hodiny a tak
nám vyšel èas ještì na jednu krásnou návštìvu. V Emauzském klášteøe jsme posedìli
u otce pøevora Mariana Klenera. Mohli jsme
pokleknout v kapli a pomodlit se na klekátku,
na kterém klekával sám Karel IV. když budoval
èeský stát. Jaký to rozdíl proti dnešním vládcùm našeho národa. Otec Marian toho taky už

zažil mnoho a mimo srdeèného ujištìní
o modlitbách za naši rodinu nás sám vybízel
k modlitbám za národ a zvláštì pak na úmysl
proti komunistické moci, se kterou má vlastní
zkušenosti a která se znovu plíživì rozmáhá.
Tato prosba mi pøiznám se nepøipadala tak
akutní, ale O. Marian mì velmi rychle vyvedl
z omylu. Konec koncù byli jsme v Praze na
tìch nejposvátnìjších místech a to èlovìk
leccos vidí v jiném svìtle. Proto zde plním slib
a šíøím jeho prosbu. Po rozlouèení jsme spìchali na nádraží, aby nám neujel vlak. Janínek
se malinko prospal, což mu pomohlo zvládnout o nìco nároènìjší zpáteèní cestu. Po
vìtšinu cesty jsme mìli za spolucestující
pìtièlennou rodinu s jedním malým dítìtem
z Krnova, kteøí se také rozhodli pro celodenní
výlet do Prahy ovšem za zcela jiným cílem.
Totiž na Matìjskou pou. Nebylo možné si
nevšimnout, že tato akce naplòovala srdce
zcela jiným „pokojem“. Pøesto jsem na chvíli
zaváhal, když jsem pozoroval Janinka, jestli
mu to nebude líto, že si neužil ani tu nejmenší
houpaèku èi klouzaèku, kterých je v Praze
habadìj. Na to se pøece vždy tak tìšil. Konec
koncù je mu teprve deset. Avšak obava nebyla
na místì. Upøímnì mì zahøálo na srdci, když
mi v posteli pøi požehnání øekl: „Tati, za rok
jedeme zase jo.“ Pùlnoc byla pryè a i když
jsme byli notnì unaveni, usínali jsme opravdu
s velmi dobrým pocitem, že to opravdu stálo
za to!
J. a T. Roszkovi

Pou ke hrobu arcivévody Albrechta
V sobotu, ètrnáctého dne mìsíce dubna,
ve tøi hodiny ráno jsme vyrazili na dlouho
oèekávanou pou do Vídnì. Podnìt k tomuto
výletu dal O. František, jehož naopak
inspiroval èlánek v èasopise Horizont, který
pøibližoval ètenáøùm postavu jedné z velkých
osobností domu habsburského – arcivévody
Albrechta. Nebudu tady opakovat to, o èem
se mùžeme doèíst v Horizontu – pro naši
farnost je arcivévoda Albrecht významný tím,
že dal postavit v létech 1882 – 1885 tøinecký
farní kostel.
A tak jsme toho krásného dne (v noci jsme
však ještì netušili, že bude sluneèno, i když
trochu vìtrno) vyrazili smìrem k Vídni.
První naší zastávkou (nepoèítáme-li nutné
provozní pøestávky bìhem cesty) byl
Kahlenberg - návrší nad Vídní, u jehož úpatí
se v roce 1683 odehrála bitva spojených
armád pod vrchním velením polského krále
Jana III. Sobieského s obrovskou tureckou
armádou na obranu køesanské Evropy a její
kultury. Zde se naplnila víra a nadìje papeže

Innocence XI., krále Jana III. Sobieského a
modlící se Evropy pøedaná svìtu vyznáním
polského vladaøe slovy: „Venimus, vidimus et
Deus vicit.“ (Pøišli jsme, vidìli jsme a Bùh
zvítìzil).
Z nìkdejšího nádherného kláštera kamedulù ze 17. století po tøicetileté válce, kdy byl
vyloupen Švédy a pozdìji poboøen Turky,
obnoven a opìt znesvìcen napoleonskými
vojsky, nezbylo prakticky nic. Dnes je zde
kostel sv. Josefa, který patøí polskému
národu a vedle svatyní na Wawelu a v Èenstochové se i on stal polskou národní svatyní.
O jeho významu mùže svìdèit tøeba to, že
13. záøí 1983 se zde modlil a odsloužil
bohoslužbu slova blahoslavený papež Jan
Pavel II. Kostel nás pøivítal zvonkohrou,
která nám zahrála známou melodii „Jezu,
ufam Tobie“, pøi níž jsme shlíželi dolù na
mìsto Vídeò, které jsme mìli odtud jako na
dlani. Po krátké modlitbì v kostele
a prohlídce malého muzea zvìèòujícího
vítìzství køesanské Evropy nad Turky jsme
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se rozlouèili s milou paní, která nám podala
krátký výklad a opìt za zvuku zvonù, které
nám tentokrát zpívaly píseò „Barka“, jsme
pokraèovali v další cestì.
Dalším zastavením na naší cestì bylo letní
sídlo císaøù, spojené hlavnì se jmény
císaøovny Marie Terezie, ale hlavnì císaøovny
Alžbìty, øeèené Sissi a jejího chotì Františka
Josefa I. – nádherný Schönbrun. S jejími
vyobrazeními Sissi, Franz Josepha a do
tøetice také Wolfganga Amadea Mozarta jsme
se mohli ve Vídni setkat prakticky všude.
Však to znáte, na èem všem jste mohli vidìt
tøeba podobiznu papeže Jana Pavla II. – na
hrníècích, sklenièkách, talíøcích, tužkách,
trièkách, hodinách, samolepkách, hracích
strojcích, samozøejmì zde byla spousta
rùzných pohlednic, leporel atd. atd. Vìtšina
úèastníkù zájezdu si prohlédla Schönbrun
zvenèí a prošla se jeho krásnými zahradami.
Nìkolik z nás si zvolilo krátkou ètyøicetiminutovou prohlídku asi 25 komnat a
místností zámku.
Ve Vídni jsme samozøejmì nemohli
vynechat døívìjší sídlo rakouských císaøù a
dnešní sídlo úøadu rakouského spolkového
prezidenta, obdobu našeho pražského hradu
– majestátní Hofburg (Dvorní hrad). Pro nás –
tøineèáky – zde byla zajímavá jezdecká socha
arcivévody Karla, který založil tøineckou hu
(dnešní Tøinecké železárny) a jehož potomkem byl arcivévoda Albrecht Fridrich Rakousko-Tìšínský, stavitel tøineckého farního
kostela. Na chvíli jsme vstoupili do augustiniánského kostela, kde v tzv. hrobce srdcí
byla v letech 1654 až 1878 pochovávána
srdce Habsburkù.
Poté, co zvony vídeòských chrámù odbily
poledne, jsme došli k hlavnímu cíli naší
poutì, nenápadnému kapucínskému kostelu,
v jehož kryptách se nacházejí hrobky a
sarkofágy pøíslušníkù habsburského rodu. Do
císaøské hrobky se pohøbívá od roku 1633.
Místo posledního odpoèinku zde nalezlo 146
Habsburkù, z toho 12 císaøù a 19 císaøoven
a královen. Pohøby se v císaøské hrobce
konají dodnes. V roce 1989 zde byla pohøbena poslední rakouská císaøovna Zita a 16.
èervence 2011 zde spoèinul také její nejstarší
syn, bývalý korunní princ a evropský politik
Otto von Habsburk, který je v hrobce
pochován se svojí manželkou Reginou.
Pøedtím však než jsme vstoupili do krypty,
odsloužili naši duchovní otcové – P. František
a P. Mirek mši svatou v intenci fundátora
tøineckého farního kostela, arcivévody Albrechta a jeho rodiny. V císaøské hrobce jsme
vìnovali tichou modlitbu samozøejmì všem
zde pohøbeným èlenùm habsburského domu,
ale zvláštì arcivévodovi Albrechtovi, u jehož
rakve jsme zanechali fotografii tøineckého
kostela, který založil a také fotografii fundaèní
desky, která je umístìna v mariánské kapli
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našeho kostela. Víte, milí ètenáøi, teï když
jsem byl u jeho hrobu, je mi tento èlovìk tak
nìjak bližší, už to není jen tak nìkdo, kdo
pøed 130 lety nechal postavit tøinecký kostel,
ale je to nìkdo blízký, kdo tak nìjak patøí do
naší farnosti. Také jsem se nikdy døíve
nezamýšlel nad tím, že když je sloužena mše
svatá za dobrodince našeho kostela, musíme
k nim pøiøadit rovnìž arcivévodu Albrechta.
Jistì, kdyby nedal postavit kostel on, zcela
urèitì by se tøineètí nìjakého kostela doèkali,
postavil by ho tøeba nìkdo jiný a nìkdy jindy,
ale berme to jako fakt, že kostel postavil
právì on a v dobì, ve které byl kostel
postaven.
Pøi návštìvì Vídnì jsme samozøejmì
nemohli vynechat prohlídku svatoštìpánského dómu - katedrály vídeòského arcibiskupa a dále kostela zasvìceného sv. Karlu
Boromejskému, který byl vybudován na podì-

kování za pøekonání morové epidemie, jež
v roce 1713 sužovala Vídeòany. A to již bylo
naše poslední vídeòské zastavení. Poté jsme
poblíž Maria-Theresien Platz, kterému vévodí
honosný pomník této panovnice, nastoupili do
našeho autobusu a vyrazili smìrem k našim
domovùm.
Na tomto místì bych chtìl moc podìkovat
dvìma lidem, kteøí se velkou mìrou pøièinili
k zdárnému prùbìhu naší pouti. Jsou to paní
doktorka Drahomíra Paduchová a pan Jiøí
Kuchaø. Jirka se ujal role našeho prùvodce
a svým výkladem nám pøiblížil mnohé zajímavosti tohoto krásného mìsta nad Dunajem.
Chvílemi jsem si dokonce øíkal – nepochází
Jiøí náhodou z Vídnì, anebo tady urèitì po
nìjakou dobu žil? Tak tedy paní Drahomíro
a pane Jiøí dìkujeme a tìšíme se nìkdy
pøíštì na nìjaké další pouti.
„za úèastníky zájezdu“ Stanis³aw Janczyk

Pìší Cyrilometodìjská pou na Velehrad
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Vìøím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, spoleèenství svatých.
Test znalostí
1. Událost seslání Ducha Svatého je
popsána
a) v evangeliu sv. Jana
b) ve Skutcích apoštolù
c) v 3. knize Mojžíšovì
2. Duch Svatý byl uèedníkùm seslán
a) pøed Ježíšovou smrtí na køíži
b) padesát dní po Velikonocích
c) pøi Ježíšovì nanebevstoupení
3. Seslání Ducha Svatého apoštolùm se
událo v mìstì
a) Jeruzalémì
b) Soluni
c) Korintu
4. První køesané byli
a) jedno srdce a jedna mysl
b) samá ruka, samá noha
c) kam vítr, tam pláš
5. Pùsobí Duch Svatý i dnes?
a) bohužel, už ne
b) samozøejmì, pùsobí stále
c) ano, ale jen zøídka

Øetìzovka - co nás Duchu Svatému
nejlépe otevírá?
Poslední písmeno prvního slova je zároveò
prvním písmenem slova následujícího.
Tajenku pøeèteš ve smìru èísel ve vyteèkovaných políèkách.
1-2 Ježíšova matka
2-3 Ježíšùv uèedník (obecnì)
3-4 tøetí evangelista
4-5 první køesanský muèedník
5-6 den Pánì
6-7 první žena v Bibli
7-8 Boží posel
8-9 svátky seslání Ducha Svatého
9-10 zemì, kam uprchla Sv. Rodina pøed
Herodem
10-11 hora Ježíšova promìnìní
11-12 neporušená zahrada Adama a Evy
12-1 mìsto, kde byl apoštolùm seslán
Duch Svatý
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8. 5. 2013 Kozubová
1. 6. 2013 Den dìtí
22. 6. 2013 Czêstochowa - pokud se naplní autobus
1. 7. 2013 Prašivá
17. 8. 2013 - 24. 8. 2013 farní tábor
Na všechny se tìší Silva
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Chtìli bychom pozvat všechny dìti na den dìtí, který se bude konat dne 1. 6. 2013
od 14.00 hod. v prostorách farní zahrady. Pro dìti budou pøipravené hry, olympiáda a možná
pøekvapení. V 17.00 hod. bude mše svatá a po mši svaté táborák. Akce je pro všechny dìti
z naší farnosti a pro dìti, které letos pøistoupí k 1. svatému pøijímání je to takové symbolické
ukonèení pøípravy, kdy se ještì sejdou všichni a budou se moci spolu vyøádit, povykládat si
a prožít pìkný den.
Sebou: pití, chleba a párek
Obracím se s prosbou - kdyby nìkdo chtìl nìco upéct, darovat bonbóny nebo nìjakou
korunku, budeme moc rádi.
Na všechny se tìší farní teta Silva a tøinecká mládež
Správné odpovìdi: 1b 2b 3a 4a 5b

Zkuste si zase jednou otevøít Písmo svaté,
knihu Skutky apoštolù a tam se v druhé
kapitole dozvíte, co se stalo 50 dní po
Ježíšovì zmrtvýchvstání. Všichni apoštolové
se sešli, byli spolu pohromadì, aby oslavili
velký židovský svátek – letnice. Najednou se
ozval z nebe hukot, jako když se pøižene silný
vítr. Nad hlavami apoštolù se objevily ohnivé
jazyky. Všichni byli naplnìni Duchem svatým.
Hned po seslání Ducha svatého následuje
další významná událost – vzniká církev. Takže
vidíte, že i když to tak možná na první pohled
nevypadá, tyto dvì èásti vyznání víry mají
hodnì spoleèného. Církev je Boží lid a je také
nazývána „chrám Ducha svatého.“ Duch svatý
církev buduje, oživuje a posvìcuje.
A kdo je to Duch Svatý? Duch Svatý je tøetí
božská osoba: to znamená, že je pravý Bùh
jako Otec a Syn. Proto se modlíme: Ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého. Duch Svatý je
nejvìtší Boží dar daný èlovìku. Není to nìkdo,
koho mùžeme vidìt nebo se ho dotýkat. Ale
mùžeme poznávat jeho pùsobení. Kdy? Když
nìkdo mluví o Bohu tak, že druzí v nìho uvìøí;
když protivníci zapomenou na svùj spor a
smíøí se; když nìkdo, kdo zpùsobil škodu, ji
nahradí; když nìkdo zahoøklý nenávistí zaène
znovu milovat; když nìkdo, kdo vždycky
myslel jen na sebe, najednou uvidí potøeby
druhých. Mùžeme øíct, že pùsobení Ducha
svatého poznáme po ovoci – sv. Pavel to
v Listì Galatským píše takto: „Ovoce Božího
Ducha je láska, radost, pokoj, trpìlivost,
laskavost, dobrota, vìrnost, tichost a sebeovládání.“ Abyste se dozvìdìli, co nás Duchu
Svatému nejlépe otevírá, vyluštìte si øetìzovku.
Pokud budeme ve vyznání víry pokraèovat
dále, narazíme na výraz „spoleèenství svatých.“ Ten mùžeme chápat dvìma zpùsoby. Je
to jednak spoleèenství lidí, kteøí mají úèast na
svatých vìcech (na víøe, svátostech, eucharistii, na duchovních darech) a jednak
spoleèenství svatých osob. Dnes slovem
„svatý“ vìtšinou oznaèujeme mimoøádného
èlovìka, který žije velmi cnostnì a vykonal
veliké vìci pro víru. Zdá se nám, že nám se
snad v životì nikdy nemùže podaøit být
svatými, když jsme tak obyèejní a dìláme
spoustu chyb. Nesmíme ale zapomínat, že
Ježíš nepøišel spasit jen ty, kdo si to zaslouží.
My jsme „svatí“ proto, protože patøíme
Ježíšovi a nechceme už sloužit høíchu - staèí
žít ze køtu, usilovat dennì o život v milosti
posvìcující a ve spoleèenství svatých.
Spoleèenství svatých také znamená víru, že
církev je tvoøena i našimi zemøelými bratry
a sestrami, i když je nevidíme a nežijí už
s námi – pøesto my všichni tvoøíme v Bohu
jednu velkou rodinu.

Dìtskou stránku pøipravují Lucka a Eva
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Byl to opìt sobotní veèer (konkrétnì
6. 4. 2013), kdy se naše spolèo sešlo,
abychom spolu strávili èas a nechali se
obohatit pøednáškou, kterou pro nás
pøipravil Michal Suszka. Michal má v tomto
oboru velké zkušenosti, ponìvadž vystudoval záchranáøskou školu. Na pøednášce
jsme si vysvìtlili, jak bychom se mìli
zachovat v rùzných situacích, kdy je
v ohrožení lidský život. Mohli jsme si
vyzkoušet masáž srdce, která je mimochodem dost nároèná, protože je tøeba vynaložit
velkou sílu, aby se èlovìku nakonec vrátil
dech. Michal nám øíkal, že je hodnì dùležité,

abychom v dané chvíli nepanikaøili a nebáli
se pomoct. Je nutné opravdu zasáhnout a
zároveò být opatrným a rozvážným,
v opaèném pøípadì mùžeme èlovìku i
ublížit.
Jsem velice ráda, že jsem se mohla této
pøednášky zúèastnit, protože si myslím, že
nikdy není na škodu si tyto vìci zopakovat.
Nikdy nevíme, kdy se nám to bude hodit a
jestliže už známe teoretickou èást první
pomoci, o to jednodušší bude její použití
v reálném životì. Znovu jsem si uvìdomila,
že lidský život je neuvìøitelnì køehký, proto
si ho musíme vážit i se všemi nedostatky,
které na sobì vidíme!
Dìkuji tímto Michalovi, že nás touto
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kteøí se zúèastnili.
Dne 16. bøezna se uskuteènilo v mìstì
Bruntále diecézní setkání mládeže s Otcem
biskupem. Z naší tøinecké farnosti jsme
odjeli v sobotu ráno v desetièlenné skupince. Po pøíjezdu jsme byli ubytováni na
místní Støední zemìdìlské škole, kde jsme
pozdìji pøespali do dalšího dne. Po menším
zabydlení následovala mše svatá s Otcem
biskupem, které byli pøítomni všichni
úèastníci setkání. Nedílnou souèástí se stal
také úžasný obìd, po kterém mìl každý
možnost si vybrat z øady zajímavých
workshopù. My kluci jsme byli spoleènì
u místního umìleckého øezbáøe a holky na
semináøi izraelských tancù. Veèer byla na
programu Køížová cesta k poutnímu kostelu
Panny Marie Pomocné na Uhlíøském vrchu.
V poètu kolem šesti set mladých lidí jsme se
vydali ve velkém mrazu na cestu. Pro
každého z nás to byl velký zážitek. V nedìli
ráno se dìkanáty rozdìlily do farností, kde
spolu s místními slavily mši svatou. Náš
dìkanát navštívil nedaleký Rýmaøov. Po mši
svaté jsme mìli pøipravené obèerstvení,
které pro nás nachystaly místní babièky. Na
cestu jsme ještì dostali tøi plné krabice
koláèù a zákuskù. Tato akce se nám velice
líbila a doufáme, že se ještì ve vìtším poètu
sejdeme pøíští rok na BISCUPu 2014
v Opavì.
Tímto zveme všechny mladé lidi do
Spoleèenství mládeže, které se koná vždy
v sobotu po veèerní mši svaté. Urèitì pøijï,
nebudeš litovat.
OM

Za tøinecké spolèo JW

Letos už podruhé jsme vyrazili pìší
Køížovou cestu. Musím øíct, že jsem byla
velice ráda, když jsem uvidìla u kostela kolem
50 dìtí a 30 dospìlých. Hodnì mì potìšilo to,
že mezi dìtmi bylo hodnì dìtí, které letos
pøistoupí k 1. svatému pøijímání. Poèasí bylo
nádherné, i když jsem mìla strach, nebo
poøád hlásili snìžení a mráz, ale modlitby
všech byly vyslyšeny. Mezi zastaveními jsme
zpívali, modlili se rùženec nebo jsme si øekli,
co v životì èlovìka až tak není potøebné, napø.
znaèkové obleèení. Došli jsme až do kaplièky,
kde jsme se pomodlili, podìkovali za
nádhernou pou a vedle v poutním domì na
nás èekalo obèerstvení, které pro nás pøipravili
hospodynì, které se starají o kaplièku, za což
jim patøí velké Pán Bùh zapla. Jsem ráda, že
o tuhle modlitbu je zájem a dá- li Pán Bùh, za
rok pùjdeme zas. Dìkuji každému, kdo šel,
kdo nás podpoøil modlitbou a Pánu Bohu, že
nám dal sílu nebát se a vyjít.
Silva
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V podveèer na Velký Pátek se v malé
a útulné kaplièce na Osùvkách promítal film
Umuèení Krista. S nápadem této akce pøišlo
nìkolik mladých lidí. A pro realizaci bylo
opravdu zapotøebí spousty aktivit a spolupráce. Pùvodní plán byl takový: promítání
bude jen pro spoleèenství mladých, ale
zájem se zvláštì v posledních dnech a
hodinách zaèal zvyšovat. Od pùl desáté
veèer se lidi pomalu zaèali sjíždìt a scházet.
Ještì byl èas prohodit pár slov se známými
a s úderem desáté hodiny zaèalo promítání
a tìsnì pøed ním nám bylo sdìleno, že se
nemusíme stydìt za své slzy a kdykoliv
budeme mít slabou chvilku, mùžeme odejít.
Film jsem vidìla už ponìkolikáté, jelikož
se na Velký Pátek na nìj vždy dívám spolu
s mou sestrou, a pøesto na mì pùsobí poøád
stejnì silnì. Myslím si, že by tento film mìl
každý alespoò jednou zhlédnout. Vzít si film
jako obohacení, nìco, co nám pøiblíží
poslední hodiny pøed smrtí Ježíše Krista. Dìj
zaèíná od modlitby v Getsemanské zahradì
a konèí zmrtvýchvstáním. Ve filmu mùžeme
nalézt i kousek sebe. Jak se my obèas
chováme k Pánu. Kolikrát ho my v životì
zapíráme? Kolikrát v životì upadneme, ale s
jeho pomocí vždy dokážeme vstát.
Pro mì nejsilnìjší zážitek ve filmu byl,
když Ježíš na køížové cestì potkává svou

matku Pannu Marii. Dìj se pøesune i do
Ježíšova dìtství, kdy Panna Maria byla vždy
na blízku Ježíši a pomáhala mu vstát. A je
tady opìt, když Ježíš absolvuje køížovou
cestu. Staèí mu pouhý pohled na Marii a ona
mu dodá neuvìøitelnou sílu k pokraèování
v pøetìžké cestì.
Po skonèení filmu se šlo do domu sv.
Josefa, kde pro nás byl pøichystán èaj a malé
obèerstvení. Rozbìhla se krátká diskuse ve
skupinkách a pak jsme se už vydali do
tøineckého kostela k Božímu hrobu. Tyto
chvíle strávené u hrobu byly pro mne velmi
vzácné. Uvìdomila jsem si, jak velice nás
Ježíš miluje, on položil svùj život i za ty, kteøí
ho nenávidìli. Pro mì je stìží to pochopit,
v mém pøípadì je tìžké milovat jednu osobu,
natož všechny. Toto všechno jsem mohla
odevzdat u hrobu, dívat se na nìj a povídat
si s ním.
Na závìr bych chtìla podìkovat všem,
kteøí pøišli a pokud jsem na nikoho nezapomnìla, tak nás bylo 47 a musím dìkovat
Pánu za tak velkou úèast!!! Také bych ráda
podìkovala Terese Wac³awek za malé
obèerstvení a hlavnì Ondrovi Brodzkému
a Marku Friedlovi za velkou snahu, pøípravu
a zajištìní techniky.
Za spolèo K
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Nedìle 5.5.2013 – 6. nedìle velikoOltáøní.
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6. nedìle velikonoèní (5.5.)
1. ètení: Sk 15,1-2.22-29; 2. ètení: Zj
21,10-14.22-23; Evangelium: Jan
14,23-29
Žalm: odp. A tì, Bože, velebí národy,
a tì velebí kdekterý národ.
Ref. Niech wszystkie ludy s³awi¹
Ciebie, Bo¿e.
7. nedìle velikonoèní (12.5.)
1. ètení: Sk 7,55-60; 2. ètení: Zj 22,1214,16-17,20; Evangelium: Jan 17,2026
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je
povznesen nad celou zemí.
Ref. Pan Bóg króluje ponad ca³¹
ziemi¹.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
(19.5.)
1. ètení: Sk 2,1-11; 2. ètení: Øím 8,8-17;
Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm: odp. Sešli svého Ducha,
Hospodine, a obnovíš tváø zemì.
Ref. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
ziemiê.
Slavnost Nejsvìtìjší Trojice (26.5.)
1. ètení: Pø 8,22-31; 2. ètení: Øím 5,1-5;
Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak
podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
Ref. Jak jest przedziwne imiê Twoje,
Panie.
9. nedìle v mezidobí (2.6.)
1. ètení: 1 Král 8,41-43; 2. ètení: Gal
1,1-2.6-10; Evangelium: Lk 7,1-10
Žalm: odp. Jdìte do celého svìta a
hlásejte evangelium.
Ref. Ca³emu œwiatu g³oœcie Ewangeliê.

Zápis mší svatých
na druhé pololetí roku 2013 (1.7. 31.12.2013) bude na faøe od
pondìlí 13. kvìtna 2013 vždy po
mších svatých kromì nedìle.
Pøíští èíslo MOSTu
vyjde 2. èervna 2013.
Pøíspìvky mùžete zasílat
do 22.5.2013.

most

noèní; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a
17.00 èesky.
§
Ètvrtek 9.5.2013 – Slavnost Nanebevstoupení Pánì; zaèíná devítidenní pøíprava na Slavnost Seslání
Ducha Svatého.
§
Nedìle 12.5.2013 – 7. nedìle
velikonoèní; 6.30 a 10.00 èesky,
8.00 a 17.00 polsky.
§
Úterý 14.5.2013 – svátek sv. Matìje,
apoštola.
§
Ètvrtek 16.5.2013 – svátek sv. Jana
Nepomuckého, knìze a muèedníka,
hlavního patrona Èech.
§
Sobota 18.5.2013 – Vigilie Seslání
Ducha svatého, po mši svaté
modlitební bdìdí.
§
Nedìle 19.5.2013 – Slavnost Seslání Ducha Svatého; 6.30 a 10.00
polsky, 8.00 a 17.00 èesky; konèí
doba velikonoèní; 1. svaté pøijímání
dìtí z polských škol.
§
Nedìle 26.5.2013 – Slavnost
Nejsvìtìjší Trojice; 6.30 a 10.00
èesky, 8.00 a 17.00 polsky; 1. svaté
pøijímání dìtí z èeských škol.
§
Ètvrtek 30.5.2013 – Slavnost Tìla a
Krve Pánì.
§
Pátek 31.5.2013 – svátek Navštívení Panny Marie.
§
Nedìle 2.6.2013 – 9. nedìle v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a
17.00 èesky.
§
V mariánském mìsíci kvìtnu se
koná bìhem týdne po veèerní mši
svaté a v nedìli od 16.30 Májová
pobožnost.
§
Každou nedìli pùl hodiny pøed
veèerní mší svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a svátostné
požehnání.
§
Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské veèeøadlo.
§
V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí,
støedu, pátek - ranní èesky, veèerní
polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu ranní polsky, veèerní èesky.
§
Každý ètvrtek po veèerní mši svaté
je adorace Nejsvìtìjší Svátosti
Oltáøní do 19.00 hodin.
§
Každý první pátek je po ranní mši
svaté výstav Nejsvìtìjší Svátosti

v kvìtnu

§
Každý pátek vyjma prvního pátku je

výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s
modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.
§
První pátek v mìsíci - litanie a
zasvìcení Božskému Srdci Ježíšovu.
§
Mše svatá v Domovì pro seniory na
Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl
hodiny pøed zaèátkem mše svaté je
možno pøistoupit ke svátosti
smíøení.
§
Mše svatá v Nemocnici Sosna je
sloužena každou sobotu v 15.30.
Pøede mší svatou pøíležitost ke
svátosti smíøení.
Redakce neruèí za jazykový sled
jednotlivých mší svatých. Sledujte
vývìsku v kostele!

Apoštolát modlitby
– kvìten 2013
Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otèe, kladu pøed tebe
celý dnešní den a ve spojení s tvým
Synem, který ve mši svaté neustále
zpøítomòuje svou obì za záchranu
svìta, ti v nìm nabízím své modlitby,
práce, utrpení i radosti. Duch svatý,
který vedl Ježíše, a je i mým
prùvodcem a dává mi sílu svìdèit o
tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou církve
to všechno pøináším jako svou
nepatrnou obì zvláštì na úmysly
Svatého otce.
1. úmysl všeobecný: Za ty, jimž je
svìøeno vykonávání spravedlnosti,
aby vždy jednali bezúhonnì a podle
svého svìdomí.
2. úmysl misijní: Za knìžské semináøe, zvláštì v misijních církvích, aby
formovaly pastýøe podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
3. úmysl národní: Aby dìti již v rodinì
dostávaly od rodièù pevný základ
køesanského života.

Internetové stránky naší farnosti
najdete na adrese
www.trinec.farnost.cz

