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Namaszczenie Salomona na króla

Kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: Niech żyje 
król Salomon! Potem cały lud wszedł za nim na górę, przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia 
drżała od ich okrzyków.

1 Król. 1,39
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Chrámový sbor na Cvilíně

Na třetí víkend v červnu se všichni 
členové našeho chrámového sboru 
LAUDAMUS velice těšili. Díky pozvání 
Otce Josefa Goryla, kvardiána mino-
ritského kláštera v Krnově, jsme se 
mohli zúčastnit 8. ročníku festivalu 
„Setkání s duchovní hudbou“. Čekaly 
nás dva dny plné zpěvu, ale také 
duchovních zážitků. Otce Josefa určitě 
mnozí z Vás znají. Pochází z Vendryně 
a tady měl také před 25 lety, 11. čer-
vence 1992, primici. Někteří z nás byli 
u toho, protože třinecký farní sbor, 
tehdy ještě jako Schola cantorum,  
provázel liturgii svým zpěvem.  

Otec Josef nám poskytl ubytování 
v klášteře řádu minoritů, který je 
spojen s dějinami města od 13. století 
a udělal nám prohlídku kostela Naro-
zení Panny Marie. Nachází se zde 
kulturní dědictví nevyčíslitelné hodno-
ty. Mohli jsme obdivovat mimořádnou 
rokokovou výzdobu kostela v radost-
ných pastelových barvách. Restaurá-
toři ji od povodní v roce 1997 postupně 
odkrývali pod vrstvami nečistot, plísní 
i šedivých nátěrů. Povodeň napáchala 
obrovské škody. Voda sahala do výšky 
1,5 metru a velmi poškodila zachovaný 
inventář kostela. Lavice byly zničeny 
úplně a oltáře zbořeny. Když jsme 
mohli obdivovat nynější krásnou 
výzdobu, jen těžko jsme si dokázali 
představit, kolik  práce zde muselo být 
vynaloženo a kolik finančních pro-
středků se muselo dát dohromady. 
V prostorách kláštera byl rovněž 
udělán velký kus práce a byli jsme 
velmi mile překvapeni pěknými 
pokojíky se sociálním zařízením. Aby 

se však podařilo opravit všechny části 
této rozsáhlé budovy, bude zapotřebí 
ještě hodně úsilí a peněz. 

Ale nyní k hlavnímu bodu našeho 
výletu a tím byl večerní koncert 
v kostele Narození Panny Marie. V ho-
dinovém koncertě jsme představili 
průřez našeho repertoáru. Od zpěvů 
z Taizé, přes hudbu renesanční a ba-
rokní až ke skladbám současných 
autorů.  Celý koncert jsme věnovali 
Otci Josefovi jako malý dárek k 25-ti 
letům kněžské služby.  Pro všechny 
z nás to byl krásný zážitek. Nejen 
proto, že přišlo početné publikum 
a mohli jsme předvést ovoce své 
celoroční práce, ale také proto, že náš 
zpěv byl i modlitbou. 

V neděli nás čekalo krásné slunečné 
počasí a mše svatá na Cvilíně, v ba-
rokním poutním kostele Povýšení 

Když se mě dcera zeptala, zda nechci 
jet se sborem Laudamus do Krnova, že 
by vzala dcery a já bych je hlídala 
během zkoušky sboru, tak jsem byla 
trochu na rozpacích, zda tam nebudu 
tak nějak navíc. Vnučky už nejsou 
miminka, a když tam mají čtyři další 
kamarádky a jednoho kamaráda, tak se 
to hlídá samo.  Přesto jsem dlouho 
neváhala, jezdili jsme na Cvilín 
s manželem rádi. 

Když se nás otec Josef Goryl při 
prohlídce kostela ptal, proč jsme přišli 
do chrámu, nikoho nenapadlo, že se 
máme především odevzdat, nejen 
prosit a děkovat. Při večerním koncertu 
jsem si uvědomila, že není důležité 
znát odpověď. Zpěv, který tady zní,  

svatého Kříže a Panny Marie Sedmi-
bolestné. Po příjemné procházce a po 
zdolání 222 schodů jsme se z kláštera 
dostali na Slezský kopeček, jak se 
tomuto místu také říká. Samotná 
poutní tradice sahá do počátku 17. sto-
letí. Iniciátorem byl tehdejší předsta-
vený minoritského kláštera Cornelius 
Ottweiler, který vídával nad Cvilínem 
každou noc vycházet hvězdu jasnější 
než všechny ostatní a pozoroval 
podivnou moc vycházející z posvátné-
ho ticha, jenž naplňovalo jeho nitro 
blahodárným klidem. V roce 1684 byla 
vybudována dřevěná kaple a v letech 
1722 – 1728 kamenný kostel. Věřící 
zde nacházejí pokoj a smíření vyzařují-
cí dvou milostných obrazů Panny 
Marie Sedmibolestné na hlavním 
oltáři. 

Na začátku mše svaté jsme  zazpívali 
Ave Maria od Jacoba Arcadelta 
a pozdravili Pannu Marii, která oro-
duje za poutníky, kteří přijíždějí na 
toto krásné místo. Při mši svaté 
zazněly ještě skladby – Neboť Bůh, 
měl svět tak rád, Witaj pokarmie a Ubi 
caritas et amor. 

Nechybělo společné focení, společný 
oběd a rozloučení. Byly to nezapome-
nutelné dva dny a mohli jsme mnoho 
načerpat z míst, ve kterých jsme mohli 
nocovat a zpívat, ale také z krásných 
slov Otce Josefa. Všichni bychom si 
určitě příští rok tuto akci zopakovali. 

Pokud byste si chtěli alespoň 
částečně vychutnat atmosféru našeho 
koncertu, klikněte na facebook – 
Třinecký chrámový sbor LAUDAMUS 
a můžete si poslechnout alespoň 
kousek z našeho zpívání. 

HW

tryská ze srdce, to je odevzdání a my, 
kteří posloucháme, se chceme také 
ponořit  do Boží náruče a říct: "Pane, 
tady jsem." Máme skvělý sbor… díky 
Laudamusi! 

M. Bazgierová
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Svatý Prokop
Pocházel z české zemanské rodiny. 

Stal se benediktýnem a dostal povolení 
k poustevničení. Usadil se v sázavských 
lesích, kde kolem jeho jeskyně vznikla 
poustevnická osada. Kníže Oldřich si jej 
zvolil za rádce a svým majetkem mu 
přispěl v roce 1032 k založení kláštera. 
Prokop v něm udržoval slovanskou 
liturgii. Jako opat řídil své mnichy 
pravidlem pokory a zásadou: "Modli se 
a pracuj!" jeho úsilím bylo: "Vše pro 
Boha!" Byl vlídný a štědrý a úspěšně 
bojoval proti zlu a ďáblovým pokuše-
ním. 

Narodil se v Chotouni mezi Českým 
Brodem a Kouřimí, na zemanské tvrzi. 
Datum není spolehlivě známé, mohlo to 
být kolem roku 985. Vzdělal se ve staro-
slověnštině asi už u některých kněží a na 
Vyšehradě. Podle některých zpráv byl 
určitou dobu někde ve slovanském 
klášteře v Uhrách, kde se zdokonalil 
v slovanské liturgii. Životopisy nejsou 
jednotného názoru. Své životní povolání 
viděl Prokop v duchovním stavu a přijal 
kněžské svěcení. Přitom byl i ženatý, 
protože tehdy nebyly všeobecně platné 
přísné předpisy o kněžském celibátu. 
Měl i syna Jimrama. 

Benediktinským mnichem se pravdě-
podobně stal v břevnovském klášteře. Po 
vyvraždění Slavníkovců mniši s rodový-
mi svazky hodně měnili místa. I Prokop 
měl dovoleno odejít do ústraní, kam ho 
táhla touha po samotě. Nejdříve se 
kratší dobu zdržoval v jeskyni v Dalejích 

u Jinonic a pak asi kolem roku 1009 
přešel do lesů v Posázaví. Kronikář 
sázavského kláštera o něm později 
napsal: "Pohrdl marností světa, zřekl se 
domu, manželky, polností, příbuzných a 
přátel, dokonce i sebe samého, dal 
výhost lsti plnému světu a jeho bídné 
nádheře." 

Na Sázavě žil v modlitbě a práci podle 
benediktinského hesla: "ora et labora". 
Začal s kácením stromů a obděláváním 
půdy, přičemž žil jako poustevník. 
Časem se k němu připojil syn Jimram, 
synovec Vít a několik dalších osob 
a vznikla poustevnická osada. Uprostřed 
prostých chatrčí měli postavenou kapli 
zasvěcenou Panně Marii a sv. Janu 
Křtiteli. Osmkrát za den se v ní scházeli 
k modlitbám, zpěvům, slavení liturgie, 
v níž se spojoval římský obřad s liturgic-
kou staroslověnštinou. Za Prokopem 
přicházeli lidé hledat radu i tělesnou 
a duševní pomoc. Velkým Prokopovým 
obdivovatelem se stal kníže Oldřich, 
z jehož přispěním byl vystavěn sázavský 
klášter. S nemenší úctou k Prokopovi 
vzhlížel Oldřichův syn Břetislav, jehož 
touhou bylo vidět Prokopa jako prvního 
sázavského opata. Za Prokopova vedení 
se klášter stal významným střediskem 
náboženského života a křesťanské kul-
tury. 

Prokopovou zásadou bylo: Vše pro 
Boha! Pro sebe nic. Když se přiblížil 
okamžik jeho smrti, pobýval v klášteře 
jeden nemocný host. Tomu Prokop řekl, 
aby počkal do druhého dne a po jeho 
smrti si odnesl plášť, kterým byl přikryt. 
U Prokopa nemoc vyvolala záchvat, 

Moji milí, tento článek bych nazvala 
„malý zpravodaj“. Mé životní příběhy 
jsou momentálně na bodě mrazu (i když 
pokračuje příběh, ve kterém péče o mé-
ho manžela trvá 24 hodin). Ale když 
mysl nechce zahálet, tak si musí něco 
najít, přečíst, prostudovat. Alessandro 
Pronzato – italský spisovatel a kněz řekl: 
„Bez rozjímání bude náš mozek skoro 
nahrazen kopírkou a zdá se, že to není 
příliš důstojná výměna!“ Sytit se Slovem 
i slovem. Tím si budujeme náš vztah 
s Pánem Bohem. Stačí i jedna věta, 
úryvek a můžeme rozjímat. Kdysi jsem 
Vám psala, že když mi zbude chvilka 
času, tak se snažím nahlížet do různých 
křesťanských magazínů a taky sledovat 
TV NOE. Možná, že si někdo z vás řekne, 
jo, jo, raději se má modlit a neztrácet čas 
na internetu, nebo TV. Nechci a ani to 
nebudu zdůvodňovat. Ale právě o tom to 
je, že některé články a pořady mě nutí 

Malý zpravodaj

rozloučil se s bratřími, které naposled 
napomínal i těšil a pak svatě zesnul. 
Nemocný host po oblečení světcova 
pláště dosáhl úplného uzdravení. 

Před oficiálním svatořečením se zkou-
maly Prokopovy zázraky a mluví se 
o devíti. Tehdy se prý přihlásili i lidé 
z okolí s tvrzením, že viděli Prokopa orat 
s pluhem, do nějž byl zapřáhnut čert 
a světec že měl v ruce kříž. Druhá verze 
tohoto obrazu, kterou uvádí Jar. Kadlec 
je, že vznikl díky neporozumění větě 
z nejstarší legendy, v níž se uvádí, že 
"srdce svých posluchačů svlažoval slovy 
svatých kázání a rádlem poučování 
napravoval jejich mysl." A poslední vy-
světlení uváděné Jar. Němcem říká, že 
legendární vyobrazení s čertem "značí 
vítězství nad zlobou pekelné moci, která 
stále zasahuje do lidských osudů." 

Ať to bylo jak bylo, podstatným 
zůstane, že chce-li člověk konat vše pro 
Boha, klade-li ho na první místo, může 
ve službách Bohu, v jeho síle, dokonale 
přemoci i ďábla. To snad má obraz 
dosvědčovat v každém případě. 

Sv. Prokop zemřel 25. 3. a v tento den 
jej také uvádí martyrologium. Jelikož 
toho dne má přednost slavnost Zvěsto-
vání Páně, jedná se o postní dobu a nám 
jde o slavení národního světce, bylo v na-
ší zemi dovoleno jeho slavení v dnešní 
letní den. Pohřeb Prokopa se uskutečnil 
v sázavském klášteře, ale jeho ostatky 
byly v roce 1588 přeneseny slavnostně 
do pražského kostela Všech svatých. 
Svatořečen však byl mnohem dříve, 
v roce 1204, papežem Inocencem III. 
v Římě. 

více přemýšlet o Bohu. Vím, že někteří 
z vás tu možnost nemáte, tak se ráda 
podělím o mé nové poznatky s vámi.

Mladý novokněz píše o své cestě, 
kterou nazval „moje kalvárie“. Píše 
o svém rozhodování, kterým procházel. 
Být tím povolaným, nebo ne. Ale jedna 
touha byla větší než ty ostatní a tím 
knězem se stal. Moc se mi líbilo, jak píše 
– Papež František má své biskupské 
motto „shlédl na něho s láskou“ a právě 
to je to objevení a střetnutí se s Kristem 
a jeho pohledem. Dnes tento mladý kněz 
působí v Misijním domě a organizuje 
různé duchovní obnovy. Určitě je hodně 
kněží, kteří stáli před tímto rozhodnutím 
a je krásné, že o tom dokážou mluvit. 
A když si přečtu tyto různé příběhy, 
okamžitě je spojím s příběhem jiným 
a stále se dobírám konce, že pro mě je to 
taky pak láska k Bohu. Svatá mše kněze 
Mariána Kufy. Pár jednoduchých slov, 
které se spojí v jedno pro nás všechny 
moc důležité. Pokora, když je pokora, 
tak jsme čistí, když jsme čistí, tím se 

u nás projevuje láska a to je milé srdce - 
milosrdenství. A pak mám nad čím pře-
mýšlet. Další průběh myšlenky. Krásný 
dokument v TV NOE. Sestry boromejky. 
Kongregace Milosrdných sester svatého 
Karla Boromejského. Stačila mi opět 
myšlenka na větu milé srdce – milosr-
denství. Pečují o nemocné, chudé a lidi 
na okraji společenství. Tři malé příběhy, 
které v sobě ukrývají lidi, kteří chtějí 
patřit Kristovi se vším všudy.

Taky mám kolikrát nad čím přemýšlet, 
když přijdu domů po svaté mši, o kázání 
našeho Otce Františka, nebo Otce 
Adriana. Ale myslím, že to je to správné, 
nejen vyslechnout SLOVO, ale popře-
mýšlet o něm, co dokáže udělat víra 
v Krista. Proto bych chtěla dnešní psaní 
ukončit citátem „Sytit se Slovem a slo-
vem“. Budu dál pokračovat v sledování 
těchto krásných příběhů, a když se vám 
můj malý zpravodaj zalíbí, ráda se 
s Vámi o něj podělím.

Renáta Karlová



4 MOST 283/XXIV

Víš, jaké znaky a symboly nosíš nebo používáš?
Je důležité si uvědomit, že každý 
symbol je viditelným znamením 
něčeho neviditelného. To znamená, že 
za každým symbolem se skrývá 
neviditelný význam. V dnešní době se 
setkáváme s různými „moderními“ 
přívěšky, tetováním a bytovými do-
plňky. Víme, co symbolizují?
Pokud máte nějakou věc s takovým 
symbolem, nebo ji dokonce nosíte na 
krku, jako prsten nebo tatuáž, uvě-
domte si, že tím otevíráte bránu 
zlému, aby mohl pohodlně vstoupit do 
života vašeho i lidí, se kterými se 
potkáváte. 
Tyto symboly by neměl nosit žádný 
katolík.

Symbol míru - Neronův kříž
Také se mu říká zlomený kříž, stopa 
havrana, stopa čarodějnice nebo runa 
smrti.
Neronův kříž proto, že římský císař 
Nero dal ukřižovat apoštola Petra 
vzhůru nohama.
Tento dnes tak populární symbol 
„míru“, který používají různé pacifis-
tické organizace, je ve skutečnosti 
pohanským symbolem nenávisti vůči 
křesťanství. Zlámaná ramena, směřu-
jící dolů, označují úpadek křesťanství.

Motýl 
Je symbolem příznivců náboženského 

Prsten atlantů
Jeden ze způsobů působení zla, 
zotročení a odvrácení se od Ježíše, 
jediného léčitele. 

Symbol úplného sjednocení s neko-
nečnem, nekonečná harmonie s 
vesmírem.

Anch – nilský kříž
Starý egyptský symbol. Je populární 
mezi příznivci novopohanských a 
spiritistických skupin.

Staroegyptský symbol reinkarnace. 
Zároveň je to symbol Belzebuba. 
Okultista, který ho nosí, chce ukázat, 
že má velkou moc a otevírá se působe-
ní démonů. 

Jing - jang
Koncept jin – jang má původ v dávné 
čínské filosofii a popisuje dvě navzá-
jem opačné a doplňující se síly, 
negativní i pozitivní. Bílá oblast – 
černá oblast, dobro – zlo. V „New Age“ 
je toto spojováno s Bohem a Luci-
ferem, kteří jsou rozdílní, ale navzá-
jem se doplňují. 

Rytina se skládá ze tří, na střed 
umístěných, protáhlých obdélníků. Na 
prodlouženích obdélníků jsou umístě-
ny tři menší obdélníky a celou kom-
pozici z obou stran uzavírají rovnora-
menné trojúhelníky.
Prsten má mít uzdravující vlastnosti, 
napomáhat správné funkci orgánů, 
zvyšovat intuici, vnímání, napomáhat 
telepatii a jasnovidectví. Má údajně 
vytvářet ochranný energetický kruh 
a chránit před veškerým zlem.

sdružení „New Age“. Stejně, jak se 
housenka zakuklí a přemění se v 
motýla, tak i svět prochází ze starého 
věku do věku nového. Housenka 
znázorňuje staré časy, ve kterých lidé 
žili podle tradice. Je hodně používaný 
při tetování.
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Pentagram 
Pěticípá hvězda, je považován za jeden 
z nejdůležitějších symbolů v okultis-
mu a speciálně v čarodějnictví. Použí-
vá se v rituálech, které slouží k věště-
ní, zaklínání a vyvolávání démonic-
kých duchů (padlých andělů). Dvě 
špičky pentagramu, které směřují 
dolů, symbolizují, že člověk je bohem.

Jednorožec
Symbolizuje sexuální svobodu, lesbi-
cizmus, homosexualitu. Je to symbol 
nezřízené sexuality, sexuálního chová-
ní bez jakéhokoliv omezení.

Obrácený pentagram –
Baphomet
Symbol satanistů. Obrácený penta-
gram je v okultismu symbolem zla, 
chlípnosti, smrti, černé magie, tzv. 
kozla z Mendezu, neboli Baphometa, 
neboli satana. Dvě špičky směřující 
nahoru symbolizují rohy, kterými 
satan útočí proti nebesům.

Obrácený kříž
Nejznámější satanistický symbol. 
Vypadá úplně stejně jako Petrův kříž. 
Ten vznikl, aby připomínal Petrovu 
pokoru, kdy se nechal ukřižovat 
hlavou dolů, protože tvrdil, že není 
hoden zemřít stejným způsobem jako 
Kristus. V případě satanismu, kříž 
symbolizuje čtyři živly, čtyři světové 
strany a odmítnutí všech křesťanských 
hodnot. 

Symbol církve satanovy
Symbol církve satanovy je složen 
z dvojitého kříže a znaku nekonečnos-
ti, tímto připomíná strom s mohutný-
mi (nekonečnými) kořeny. Zavedl jej 
Anton Szandor LaVey se založením 
satanovy církve v roce 1966.

Paroháč
Vztyčený ukazovák a malíček je po-
užíván v okultních kruzích. Dva 
vztyčené prsty znázorňují rohy Bapho-
meta – „ave satan“. Hojně se používá 
na rockových a metalových koncertech 
a je oblíben nejenom u mládeže, ale 
můžeme ho vidět i u některých po-
litiků.

Číslo šelmy
Symbol satana, šelmy, antikrista. 
Dočteme se o tom v Nové zákoně, 
konkrétně ve 13. kapitola Zjevení 
svatého apoštola Jana.
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2. přikázání
Milé děti,

pamatujete si to první z deseti 
pravidel šťastného života, které nám 
Pán Bůh dal? „Nikdy nezapomeň, že 
tě má Pán Bůh rád a že je všude 
s tebou. Věř mu!“ Loudalka už ale 
zná i druhé pravidlo: Neříkej jméno 
Boží zbytečně. Bylo to trochu 
zvláštní, jak se ho vlastně dozvěděla. 
Dobře poslouchejte:

Loudalka se ve škole od některých 
spolužáků naučila říkat: „Ježíš, 
Maria!“ Tatínek jí několikrát vysvět-
loval, že tohle se říkat nemá a že to 
vůbec není hezké ani správné. 
Loudalka mu však vždycky řekla: 
„Ale vždyť já to říkám jen tak a nic 
zlého tím nemyslím!“ Když tedy nic 
nepomáhalo, tatínek s maminkou se 
jednou domluvili a o něco poprosili 
také paní učitelku ve škole a paní 
sousedku v jejich domě. A víte co se 
stalo další den?

Ráno se z kuchyně ozval maminčin 
hlas: „Loudalko!“

Ta přiběhla celá zvědavá, co asi 

dobrého dostane, ale mamka řekla: 
„To nic, já jsem tě vlastně nevolala, 
to já jen tak…“ Ve škole byla 
Loudalka vyvolaná, a protože se 
poctivě učila, těšila se na jedničku, 
ale když přišla k tabuli, paní učitelka 
jí namísto otázky řekla: „Běž si zase 
sednout, to já jsem tě vyvolala jen 
tak, já ti nic nechci…“ To už bylo ale 
mrzuté! A když šla Loudalka domů 
ze školy, kamarádky na ní volaly: 
„Loudalko!“ Ale představte si, že jí 
taky nic nechtěly. Před jejich domem 
holčička uslyšela, že na ní volá paní 
sousedka až z třetího patra. Loudal-
ka jí ráda pomáhá a tak vyběhla celá 
udýchaná po schodech až nahoru, 
ale i paní sousedka jí řekla, že 
vlastně nic nechce, že to bylo jen 
tak… Loudalka celá ubrečená přišla 
domů a zlobila se, že ji každý volá, 
a pak nic nechce…že ji to moc a moc 
mrzí.

Taťka s mamkou na sebe mrkli, 
ještě chvíli nechali Loudalku sedět 
a pak jí taťka povídá:

Jméno Boží v úctě mám, 

nadarmo je neříkám!

Boží jméno v úctě měj,

rouhání se vyhýbej!

Chval je hodné Boží jméno, 

s úctou má být vysloveno.

PŘÍJMI DOBROU RADU 
ZADARMO

NEBER JMÉNO BOŽÍ NADARMO

JMÉNEM BOŽÍM NEPLÝTVEJ

RADĚJI SE USMÍVEJ

„Tak vidíš, už po jednom dnu se 
zlobíš a mrzí tě, že tě někdo volá jen 
tak a pak ti nic nechce. Už chápeš, že 
jméno Pána Boha a Panny Marie 
také nemáme říkat jen tak? Že je to 
může mrzet?…“ A Loudalce svitlo 
v její hlavičce a řekla: „To jsem byla 
hloupá, že jsem to nevěděla dřív. Už 
to opravdu říkat nechci.“ A opravdu 
ji musíme pochválit, že se polepšila.

RÉBUS
Máš rád/a legrační nápady? Umíš si představit, že 

bys na chvíli místo srdce měl/a poštovní schránku?:) 
Vezmi klíček - cvak - a ve schránce je dopis a na něm 
velké heslo: EVANGELIUM – radostná zvěst. 
Takový dopis se neodkládá, honem otevři a čti…

Ale co to? Otevírali jsme asi moc rychle a slova se 
rozsypala. Začni u tučně orámovaného slova a čti 
podle šipek v nápovědě:

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomohli s organizací 
dne dětí, především Monice Lenczkovské, která se mnou 
připravila program, diplomy a medaile.  Dále holkám a klukům 
z velkého a malého spolča, otcům Františkovi a Adrianovi za 
finanční pomoc a podporu.  Sdružení Sanctus Albertus děkuji za 
zaplacení skákacího hradu a dvou farnicím za finanční dar, 
který jsme využili na dnu dětí i na pouti do Częstochové. Velké 
poděkovaní patří Vám rodičům, že jste vzali děti a zúčastnili se 
akce. Opravdu velký Pán Bůh zaplať všem.

 Teta Silva

DEN DĚTÍ
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Pane – děkuji
Je noc. Vstávám a jdu. Všude ticho. 

Město spí. Jen dům Boží dává znát, že 
se tady bdí.  Ten – pokoj – v tichém 
rozjímání proniká do morku duše. 
Nastává ráno. Odcházím. Přicházejí 
další, soucítící s Ježíšovým utrpením. 
A tak to jde po celý den. Jedni 
odcházejí, další přicházejí. Chtějí zde 
být s Ním – „Milovaným Ježíšem“. 
Den se chýlí v posvátném tichu 
k večeru, ať může s mocí Boží roz-
kvést – další ráno. Den i noc. Světlo 
i tma – budík mě probouzí. Moc se mi 
do té tmy nechce. Hlavou mi proletí 
myšlenka – „půjdu na další, na 8-vou 
mši svatou.“ Nějak si omlouvám 
nechuť k včasnému vstávání. Tělo se 
vzpírá, jak svéhlavý osel… a duše – 
slyší touhu Božího volání. Vstávám… 
a jdu, s tichou radostí. Je noc – nocí, 
noc „nového svítání“…

Se zúčastněnýma se připojuji 
k obřadu před kostelem. Tma chce 
pohltit, co jen může, ale světlo 
ohýnku nám napovídá – přání Boha 
„buďte mým světlem – světu.“

Vcházíme do chrámu, abychom 
radostným „Alleluja“ uctili Krista 
Pána slavnostní mší svatou. Nád-
herná liturgie, tma se rozplývá 
rannými doteky tichého svítání. A je 
zde nové ráno.  Milostiplné požehna-
né - ráno. Nádherná mše svatá. Jak 
dobře je mi Pane, že Tvé tiché volání 
proniklo mé nitro. Raduje se duše, že 
Tě uposlechla. Odcházím. A ani se mi 
moc nechce. Vůbec se nedivím 
apoštolům, že chtěli na Hoře promě-
nění postavit stany a být s Tebou, 
Pane.

Máme oproti nim z té doby výhodu. 
V monstranci naší duše odcházíš 
s námi do našich domovů. Odpusť 
Pane, prosím, že ta má nezáří krásou, 
jak by sis to přál. Jen díky Tobě může 
žít, neboť Ty ji pokaždé vdechuješ 
obnovující život. Děkuji Ti za to vše, 
Pane. I když padám denně – neustále, 
přeji si jen jedno… ať Tobě, Pane, je 
dobře ve mně, se mnou… v každém 
z nás.

Cestou i doma se mi vše vrací 
v záznamníku mého vědomí zpět 
a znova ponořuje do celého aktu 
bohopocty.

Vcházíme do chrámu, ministranti, 
akolité, kněží, zářící plamen svíce 
a jasný hlas zvěstující Světlo Kristovo. 
Uvědomuji si, že jsme mnozí vešli do 

chrámu před Světlem Pánovým. 
Uvažuji, zda bychom z úcty k Němu 
(Bohu) neměli udělat špalír a pak ve 
stopách Jeho světla bude se nám 
kráčet životem lépe. Dát Mu přednost.  
První místo… nepředbíhat Ho. Polévá 
mě stud, že mé svéhlavé „já“ nezůsta-
lo čekat. Vím proč. Bálo se o své 
výhodné místečko v chrámě. Odpusť 
Pane, prosím,… a děkuji Ti za všech-
no.

Vše můžeme v Tom, který je 
mocný… 

Bůh může k nám promlouvat růz-
ným způsobem. Proč? Protože je 
nekonečně mnohostranný ve svých 
projevech. Večer je nádherné pozoro-
vat nebe, když se na něm jedna po 
druhé objevujou hvězdy. Jak nádher-
né je svítání, které zahání tmu ze 
všech prostorů. Jak krásné je nebe 
plné slunce, které své paprsky tepla 
rozprostírá na celý svět. A jak nádher-
ný je Bůh, který nám tohle vše a ještě 
daleko víc, dává ze své dobrotivosti. 
Spleť myšlenek se rojí v hlavě, jak 
včely v úlu. Dobré, šlechetné i ty těžké 
a zlé, kterými je přesycený svět. 
Někdy se cítíme naštvaně, zaskočeně, 
je pravdou, že i ohroženě i zoufale.

A tehdy mě zasáhla myšlenka: „co 
chceš dělat s tím? Jak chceš své 
drahé, sebe i svět bránit před zlem? 
Nadávat, stěžovat si, naříkat?“  I to se 
stává. Jsme slabí – já také! 

A co Bůh? Jak to vidí On? Jak se 
k tomu všemu staví? Úplně luxusně. 
Jenom si přeje, ať jsme pohotoví. On 
nám po svém zmrtvýchvstání vložil do 
dlaní našeho srdce zbraně.  Zbraně? 
Ano, zbraně Ducha svatého. Neničí, 
nezabíjejí. Jsou naší oporou a požeh-
náním. Viz Efezským 6,10-16. Ptám se 
svého nitra: „Víš o nich? Chceš a umíš 
je používat k dobru svému a všech?“ 
I dnes platí pro nás slova Pána Ježíše 
– jak tehdy řekl apoštolům: „vy – 
malověrní“… 

Volejme tedy Ducha svatého, vzý-
vejme Ho, a s Ním a v Něm můžeme 
sebe, své drahé i celý svět navrátit do 
Boží náruče.  Je tady celé nebe v čele 
s Pannou Marií, aby nám k tomu 
dopomohli.

Tak voláme k Tobě, Duchu svatý, 
prosíme Tě, přijď a obnov nás! Amen.

Farnice A.C.

Citáty
a moudra

Století rostou a upadají podle toho, 
jak se uctívá svátost oltářní.

sv. Petr Julián Eymard

Milovat Boha a nemít v úctě kněze 
– to se vylučuje.

bl. Josemaria Escrivá

Pravdivá trpělivost závisí na klid-
ném snášení zla, které nám způsobu-
jí jiní, aniž bychom jim jakkoli dávali 
najevo pohrdání.

sv. Albert Veliký

Nevíte moji milí, co to znamená 
stanout na soudu Božím v roli faráře.

sv. Jan Maria Vianney

Nejsi pokorný, když se ponižuješ, 
ale když tě ponižují a ty to snášíš pro 
Krista.

bl. Josemaria Escrivá

V pondělí 29.5. se konal v Třinci 
druhý Pochod pro život. Letos se šlo 
k Pomníku nenarozeného dítěte. 
Musím říct, že se vydařil. Mrzí mě, 
že z naší farnosti se zúčastnilo velmi 
málo lidí. Do Prahy nás jelo třikrát 
tolik a tak si pořád kladu otázky: 
Proč? Stydíme se vyjít ve svém 
městě? Není čas? Rozumím tomu, že 
každý chtěl využít krásného počasí a 
pracovat na zahradě. I my jsme měli 
napilno, ale zanechali jsme práci 
a šli jsme podpořit dobrou věc. 
Věnovaný čas cca 2 hodinky není na 
škodu. Pokud máte nějaké návrhy, 
aby se příště zúčastnilo Pochodu pro 
život více lidí, dejte mi vědět.

Silva

Pochod
pro život 
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 6. srpna 2017. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26. července 2017.

13. neděle v mezidobí (2.7.)
1. čtení: 2 Král 4,8-11,14-16a; 2. čtení: 
Řím 6,3-4.8-11Evangelium:Mt 10,37-42
Žalm: odp. Na věky chci zpívat o Hospo-
dinových milostech.
ref. Na wieki będę sławił łaski Pana.

14. neděle v mezidobí (9.7.)
1. čtení: Zach 9,9-10; 2. čtení: Řím 
8,9.11-13; Evangelium: Mt 11,25-30
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno na věky, 
můj Bože, Králi.
ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

15. neděle v mezidobí (16.7.)
1. čtení: Iz 55,10-11; 2. čtení: Řím 8,18-23; 
Evangelium: Mt 13,1-23
Žalm: odp. Semeno padlo na dobrou půdu 
a přineslo užitek.
ref. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

16. neděle v mezidobí (23.7.)
1. čtení: Mdr 12,13.16-19; 2. čtení: 
Řím 8,26-27; Evangelium: Mt 13,24-43
Žalm: odp. Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
ref. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy,

17. neděle v mezidobí (30.7.)
1. čtení: 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení: Řím 
8,28-30; Evangelium: Mt 13,44-52
Žalm: odp. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine.
ref. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Svátek Proměnění Páně (6.8.)
1. čtení: Dan 7,9-10.13-14; 2. čtení: 2 Petr 
1,16-19; Evangelium: Mt 17,1-9
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen 
nad celou zemi.
ref. Pan wywyższony króluje nad ziemią.

§

§

§

§

§

§
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§
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Neděle 2.7.2017 – 13. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Pondělí 3.7.2017 – svátek sv. Tomáše, 
apoštola.

Středa  5.7.2017 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy.

Pátek 7.7.2017 – první pátek v měsíci.

Neděle 9.7.2017 – 14. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Úterý 11.7.2017 – svátek sv. Benedikta, 
patrona Evropy.

Neděle 16.7.2017 – 15. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Sobota 22.7.2017 – svátek sv. Marie 
Magdalény.

Neděle 23.7.2017 – 16. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Úterý 25.7.2017 – svátek sv. Jakuba, 
apoštola.

Neděle 30.7.2017 – 17. neděle v mezidobí; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Pátek 4.8.2017 – první pátek v měsíci.

Neděle 6.8.2017 – svátek Proměnění Páně; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

Každou neděli půl hodiny před večerní mší 
svatou je adorace Nejsvětější Svátosti 
Oltářní a svátostné požehnání.

Poslední neděli v měsíci – Mariánské 
večeřadlo. 

Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český 
národ.

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. 

Každý čtvrtek po večerní mši svaté je 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní do 
19.00 hodin.

Každý první pátek je po ranní mši svaté 
adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Každý pátek po ranní mši svaté a po večerní 
mši svaté vyjma prvního pátku je výstav 

Nedělní a sváteční 
liturgie v červenci

Pořad bohoslužeb v červenci

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
červenec 2017

 

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení se tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu 
světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, 
který vedl Ježíše, ať je i mým 
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou církve to 
všechno přináším jako svou nepa-
trnou oběť zvláště na úmysly Svatého 
otce a našich biskupů.

Všeobecný úmysl: 

Odloučení od víry

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, 
aby i skrze naši modlitbu a evangelní 
svědectví mohli znovu objevit blízkost 
milosrdného Pána a krásu křesťanské-
ho života. 

Národní úmysl: O sílu k hlásání 
evangelia, protože mnoho našich 
bratří žije bez síly, světla a útěchy 
plynoucích z přátelství s Ježíšem 
Kristem, bez společenství víry, které je 
přijímá, bez horizontů a smyslu života 
(EG, č. 49).

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!

most

Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

První pátek v měsíci – litanie a zasvěcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

Mše svatá v Domově pro seniory na Sosně 
je každý pátek v 15.30 hodin. Půl hodiny 
před začátkem mše svaté je možno 
přistoupit ke svátosti smíření.

Mše svatá v Nemocnici Sosna je každou 
sobotu od 15.30 hodin. Půl hodiny před 
začátkem mše svaté je možno přistoupit ke 
svátosti smíření.

Mše svatá v domě POHODA je vždy 
1. pondělí v měsíci v 10.00 hodin.

§
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§

§


