
Číslo 296/ ročník XXV.                      srpen 2018 Proti dobrovolnému daru

(pokračování na str. 3)

Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!”
Jan 4,7

Ježíš a samařská žena
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Výlet do Dream Parku Ochaby

Přečetli jsme v kostelní vitríně:

A kdo se nyní
omluví za křivdu?

Letošní skupinka dětí, jež poprvé 
přistoupila ke svatému přijímání, vy-
razila v neděli 17.6. na výlet do Polska – 
Ochabů, kde se nachází zábavný park 
(nejen) pro děti – Dream Park. Za tento 
výlet vděčíme Otci Františkovi a tetě 
Silvě, kteří chtěli, aby si děti uvědomily, 
že v jejich životě nastalo něco mimo-
řádného a také podpořili jejich vzájemné 
kamarádství. 

Někteří ještě zvládli před odjezdem 
plánovaným na 9:30 jednu z ranních mší 
svatých, načež jsme se společně vydali na 
nedalekou cestu. V autobuse jsme se 
pomodlili a poprosili Pána o požehnání 
a ochranu na celý den. Po desáté hodině 
jsme dorazili na místo. Slunce krásně 
hřálo a my se už začínali těšit na zmrz-
linu. V parku si každý zařídil individuální 
program, což bylo rozumné, neboť se 
zátěž jednotlivých atrakcí rovnoměrně 
rozložila. Někdo šel do 6D kina, někdo do 
obráceného domku, další mezi dino-
saury, na loďky nebo do lanáčku. Kolem 
poledne se nás velká část sešla u zmrz-
linového stánku. Dospělí si dali kafe, 
a kdo se ještě s někým neznal, navázal 
nové kamarádství. Doporučili jsme si 
vzájemně, co druzí ještě neviděli, např. 
3D kino, kde jste jakoby pod skleněnou 
kopulí podmořského akvária a kolem vás 
plave žralok. Po chvíli si vás všimne 
a dostane na vás chuť. Zmizí v dálce, aby 
za chvíli obrovskou rychlostí narazil 
zubatou tlamou do skla kopule. Ta, 

přestože je z tlustého tvrzeného skla, 
popraská a začne být slyšet kapání a pro-
sakující voda. K tomu se při nárazu pod 
vámi zatřese podlaha. Žralok se opět 
vzdaluje, ale je jasné, že se chystá na 
další útok. Těžko říct, jak dlouho ještě 
bude kopule klást odpor jeho zubům. 
Akvárium je samozřejmě simulované 
počítačem a skrytým dataprojektorem, 
ale jinak je vše ve tmě, a technicky zdařile 
vyřešená pohyblivá podlaha vytváří dost 
realistickou iluzi. Náš Filipek (6 roků) 
dostal strach, že nás žralok všechny 
sežere, ať ještě živé, či už utopené, tak 
jsme radši opustili místnost a šli ven na 
slunce.

Velkým zážitkem pro děti byl vskutku 
propracovaný lanáček. Putování několik 
set metrů v korunách vysokých stromů 
přes nejrůznější překážky, s jištěním 
jedním ocelovým lanem, prověřilo od-
vahu nejednoho dobrodruha. Šest hodin 
uteklo v parku jako voda a my se museli 
ubírat zpět k domovu. Do Třince jsme 
přijeli před 17 hodinou, takže kdo to 
nestihl ráno, mohl rovnou od autobusu 
zdolat poslední zkoušku zdatnosti toho 
dne, kopec k našemu krásnému kostelu. 

Moc děkujeme Otci Františkovi i paní 
Silvě za dar tohoto hezkého výletu.

Petr Čala

V Rakousku vyšla kniha Gabriely 
Wastové, která předkládá překvapivé 
argumenty ve prospěch bývalého ví-
deňského kardinála Hanse Hermanna 
Groera, jenž byl v 90. letech obviněn ze 
zneužívání nezletilých v období 70. let, 
kdy působil jako rektor chlapeckého 
internátu v Hollabrunnu.

Údajna oběť Groerovy efebofilie, jistý 
Hartmann, člověk psychicky labilní, se 
později přiznal, že si celou kauzu 
vymyslel pod nátlakem Církvi nepřá-
telských kruhů a byl dotlačen k me-
diální výpovědi proti kardinálovi. 

Wastová dále publikuje dopis, který 
Groer z kláštera, kam se musel po aféře 
stáhnout, napsal svému příteli z dětství, 
kde ho ujišťuje o své nevině a sděluje, že 
za tím vším vězelo zpovědní tajemství, 
jímž byl vázán, proto se veřejně ne-
bránil proti křivému nařčení.

Plány spolku SANCTUS ALBERTUS
na druhé pololetí

Milí farníci,

je za námi polovina prázdnin a myslím 
si, že je to čas na seznámení vás s plá-
novanou činností našeho spolku na druhé 
pololetí a představení dalšího postupu 
rekonstrukce Domečku.

Dne 16.9.2018 se uskuteční v naší 
farnosti pouť a s ní spojený „zahradní 
festyn“ v prostorách farní zahrady. Opět 
se můžete těšit na chutné jídlo a atrakce 
pro děti. Pevně doufám, že nám letos 
počasí dopřeje a vše proběhne tak, jak 
jsme zvyklí v plné parádě. 

V prosinci se můžete těšit na tradiční 
setkání se sv. Mikulášem a o svátcích pro-
běhne další ročník „Koledování u jes-
liček“. Informace k těmto akcím budou 
uvedeny v měsíčníku MOST v listopa-
dovém a prosincovém vydání a pak 
v ohláškách v kostele.

Co se týče Domečku, k dnešnímu dni 
evidujeme na účtu 138.723 Kč. Zde bych 
chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 
darem přispěli, nebo se chystáte přispět 
na jeho rekonstrukci. Ačkoliv se zdá, že 

částka je už slušná, pro představu uvedu 
několik cen za jednotlivé kroky, které nás 
čekají. Například projektovou dokumen-
taci, kterou potřebujeme zpracovat pro 
možnost následného žádání o dotace na 
rekonstrukci a kterou budeme potřebovat 
pro stavení úřad a národní památkový 
ústav, nás bude stát kolem 200 tisíc Kč, 
výměna oken, na které už máme vydáno 
povolení, bude stát bez několika korun 
500 tisíc Kč. Tato částka i nám vyrazila 
dech, ale je třeba uvést, že kastlová okna 
musí být vyrobená jako věrné kopie stá-
vajících oken. Jelikož objekt je kulturní 
památkou, tak si národní památkový 
ústav klade určité podmínky rekon-
strukce.

Toto je v krátkosti vše, co nás čeká a ne-
mine. Ještě jednou děkujeme za přízeň, že 
chodíte na naše akce a podporujete je.

S přáním krásného prožití druhé 
poloviny prázdnin 

Ing. Wiesław Wania, 

předseda spolku SANCTUS ALBERTUS 
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Dne 18. května oslaví své krásné, kulaté životní 
jubileum naše milá kamarádka 

a redakční kolegyně Hanka Worková. 

Dovol nám milá Haničko, abychom se připojili 
k řadě gratulantů a popřáli Ti slovy 

Mojžíšovými:

Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,

ať Hospodin rozjasní nad Tebou 

svou tvář a je Ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář

a obdaří Tě pokojem.

Všechno nejlepší, milá Haničko, přejeme my 
všichni redakční kolegové! VIVAT! 

Někteří politici dnes mluví o zdanění 
restitučních náhrad, aby získávali voliče 
z řad těch, kteří nemají církve rádi, nebo 
dokonce tvrdí, že církev majetek na-
kradla či zabrala nekatolíkům po Bílé 
hoře. Je proto dobré připomenout, jak 
majetek získávala doopravdy.

Založení biskupství nebo farnosti bý-
valo podmíněno finančním zajištěním je-
jich provozu. Například farnost měla mít 
při zřízení tolik pole, aby se na něm farář 
uživil (tzv. farní obročí). Podobně i kostel 
vlastnil často pole, z jehož výtěžku se 
opravoval. Když někdo postavil kapli 
a chtěl ji věnovat církvi, musel k ní da-
rovat kus pole. Kaple měla právní sub-
jektivitu (patřila sama sobě) a jí patřil 
i pozemek, z jehož výnosu se skládalo na 
opravy. Pozemek patřil do tzv. kmeno-
vého jmění a nesměl být zcizen, dokud 
kaple stála.

Mnohé obce rády slaví výročí nejstarší 
písemné zmínky o obci. Bývá to třeba na 
základě soupisu církevního majetku. Na-
příklad olomoucký biskup Zdík roku 1131 
vyjmenovává 82 celých vesnic a 261 po-
pluží, které patří k biskupskému kostelu. 
Když se dobře hospodařilo, bylo možné 
přikupovat další majetky. Některé klášte-
ry dostávaly pozemky od panovníka 
s úkolem zúrodnit prales či vysušit močál 
a pomáhat společnosti nejen v oblasti 
duchovní, výchovné, vzdělávací, sociální, 
ale i kulturní. Tak ve 14. století patřila 
církvi téměř třetina obdělávaných po-
zemků v Čechách. Za husitských válek 
i za reformace o řadu pozemků přišla. 
Jen některé získala později zpět.

Je pravda, že chápání vlastnictví se 
v dějinách vyvíjelo, a proto musíme kaž-
dou dobu posuzovat podle tehdejšího 
stupně vývoje.

Mše svaté za dárce

Většinou bezdětní dárci odkázali po 
smrti svá pole farnosti s tím, že farář měl 
povinnost každoročně sloužit za dárce 
mši svatou, někdy i více mší podle daro-
vací smlouvy. O každé takové právnické 
osobě vedl farář samostatné účetnictví 
(podobně jako u nadací či fondů). K je-
jich rušení slučováním s farnostmi do-
cházelo až koncem devadesátých let 20. 
století z rozhodnutí ministerstva kultury.

Po zabrání církevního majetku státem 
v roce 1948 církev neměla z tohoto ma-
jetku žádný užitek. Proto nemusela plnit 
povinnosti plynoucí z darů. V restitucích 
se některé majetky vrátily, za některé by-
la proplacena finanční náhrada. Protože 
z nich má církev zase užitek, oživla 
i povinnost modlitby za zemřelé dárce. 
Protože ale dnes už není možné dohledat 
jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a mo-
ravští biskupové na Svatý stolec s pros-

Jak získala církev majetek?
bou o řešení. Svatý stolec stanovil, že 
každý kněz, který stojí v čele farnosti, má 
povinnost během následujícího litur-
gického roku slavit deset mší svatých za 
zemřelé dárce. V případě, že spravuje ví-
ce farností, pak se tato povinnost zapo-
čítá jen jednou. Týká se i nových farností 
a také těch, které žádné majetky neměly. 
Biskupové prosí věřící, aby se těchto mší 
svatých účastnili v hojné míře a společně 
se modlili za dárce, z jejichž darů mají 
užitek všechny dnešní farnosti.

Patronáty a nadace

Některé farnosti neměly svá pole, byly 
zajištěny tzv. patronacemi. Majitel pan-
ství se smluvně zavázal každoročně dodat 
na faru určité množství potravin ze svého 
statku, někdy dřevo na topení, někdy do-
konce i pivo, když měl pivovar. Za to 
mohl mluvit do toho, kdo bude u něj 
farářem. Patron měl také povinnost 
přispívat na opravy kostela.

Od doby Marie Terezie musela mít kaž-
dá farnost obecnou školu a vést matriky. 
Josef II. chtěl „veřejnou správu“ zinten-
zivnit a rozhodl o založení mnoha far-
ností, aby daný počet obyvatel neměl do 
kostela dál než jednu hodinu pěšky. Nové 
farnosti však neměl z čeho platit, proto 
zrušil mnoho klášterů, které neměly 
školy a nemocnice, a jejich majetek svěřil 
Náboženskému fondu, později Nábo-
ženské matici. Ta měla ve vztahu k no-
vým farnostem a také k některým novým 
biskupstvím práva a povinnosti patronů.

Význam kapitul

U katedrály byla zřízena kapitula ka-
novníků se souhlasem papeže, ale pro 
každého kanovníka muselo být zajištění, 
třeba statek na venkově či dům ve městě. 
Tento kanovník pak vykonával různé 
vyšší funkce na biskupství – generální 
vikář, kancléř apod., ale za tuto práci 
nebyl placen. Žil z kanovnického příjmu. 
Často měl přiděleného kněze, vikáře, 
kterého živil. Ten ho mohl zastupovat 
při každodenních společných modlitbách 
v katedrále a vykonávat povinnosti 
nižších úředníků na biskupství.

Někdy se stávali kanovníky-čekateli či 
nesídelními kanovníky mladí kněží ze 
šlechtických rodů, jimž kanovnický pří-
jem sloužil jako stipendium ke studiu 
v zahraničí (dnes zajišťují stipendia 
nadační fondy). V některých dobách 
stoupal počet kanovníků například tím, 
že bohatý šlechtic se souhlasem krále 
i papeže daroval kapitule statek jako za-
jištění dalšího kanovnického místa, třeba 
pro svého syna, ale kanovnické místo ne-
smělo být po jeho smrti zrušeno bez 
souhlasu papeže. Podobně vznikla i olo-
moucká univerzita. Biskup zajistil pro 
univerzitu statky, jejichž výnos finan-

coval její provoz, papež ji zřídil a pozvaní 
jezuité ji vedli. Podobné majetkové 
zajištění měl kněžský seminář nebo 
gymnázium.

Konfiskace a státní souhlas

Zásadní změna financování spojená 
s nástupem komunismu byla postavena 
na patronátním právu. Stát zabral veš-
kerý majetek a zavázal se platit mzdy 
kněží a veškerý provoz církve, i když to 
dělal tak, že mnohé kostely spadly. Za to 
si nárokoval rozhodovat o ustanovování 
kněží. Kdo dostal tzv. státní souhlas pro 
konkrétní místo, byl placen státem a v ob-
čanském průkazu měl razítko zaměst-
navatele Okresního národního výboru. 
Bez souhlasu státu nesměl vypomáhat 
ani svému sousedovi. Jakékoliv kněžské 
působení bez státního souhlasu bylo 
trestné, někdy i vězením.

V roce 1990 byl zákonem zrušen státní 
dozor nad církvemi. Byly vráceny jen 
nejnutnější budovy, kněží byli dál placeni 
státem, ale už ne přes ONV, ale přes 
biskupství. Nový zákon o církvích umož-
nil snadnou registraci mnoha nových 
náboženských společností, které po de-
seti letech měly získat právo být placeny 
státem. Toho se stát bál, a proto zvolil 
pro sebe levnější cestu. Dříve než by mu-
sel platit nové náboženské společnosti, 
rozhodl se vrátit majetek a skončit s fi-
nancováním.

Přibyly starosti

Církevní restituce přímo souvisejí 
s ukončením financování církví, i když 
postupným. Vrácené majetky jsou často 
ve velmi špatném stavu a z prvních vý-
nosů a finanční náhrady se musejí uvádět 
do takového stavu, aby od chvíle, kdy 
skončí státní dotace na platy, mohla 
církev z jejich výnosů financovat svůj 
provoz.

Kritici mluví o zbohatnutí církve nebo 
volají po zdanění finanční náhrady. Ta 
však byla zaúčtována celá hned na 
začátku a současné postupné vyplácení je 
jen splácením dluhu státu vůči církvím. 
Církev nezbohatla, jen přibylo starostí 
a zodpovědnosti. Žijeme skromně a mu-
síme počítat se štědrostí věřících. Nej-
větší ekonomickou zátěží je údržba 
kostelů, na něž žádáme dotace z různých 
veřejných i soukromých zdrojů. Ty 
nejsou nárokové ani u národních kul-
turních památek. Zvláště městské kostely 
jsou často magnetem turismu, na němž 
vydělávají jiní a hlavně stát. Kněží jsou 
přitom nejlevnějšími kastelány památek 
a věřící největšími sponzory národní kul-
tury. Užitečnost nás však těší.

JAN GRAUBNER,
arcibiskup olomoucký

Převzato z www.katyd.cz 
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„Zlo z Istanbulu”
Jedno z našich červencových setkání 

modlících se maminek proběhlo ne-
tradičně. Dobrovolně jsme se vzdě-
lávaly na přednášce v domácím pro-
středí u jedné z nás. Zástupkyně 
iniciativy „Zachovejme tradiční rodinu“ 
nám přijela podat základní informace 
o tom, co je Istanbulská úmluva a jaké 
důsledky pro českou společnost by 
mohly nastat, kdyby ji Parlament České 
republiky v září 2018 podepsal. 

O tom, co je Istanbulská dohoda a ja-
ký vliv na naše životy by mohla mít její 
ratifikace, se můžete dozvědět na ná-
sledujících stránkách časopisu MOST. 
Poznatky jsou převzaty z letáčků hnutí 
„Zachovejme tradiční rodinu“. 

I když bylo téma Istanbulské úmluvy 
pro mě mírně stresující, a to především 
z hlediska toho, co Rada Evropy chce 
pod rouškou prevence násilí vůči že-
nám skutečně prosadit, odcházela jsem 
z přednášky celkem optimisticky na-
laděna. 

Naději mi dodalo Boží působení skrze 
P. Mariana Kuffu. Naše přednášející 
nám totiž sdělila, že na Slovensku 
Úmluva Rady Evropy o prevenci a po-
tírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí, což je oficiální název tzv. 
Istanbulské úmluvy v plném znění, 

nebyla ratifikována. Tento obrovský 
úspěch je přičítán právě panu faráři ze 
Žakoviec, který ve svých přednáškách 
a kázáních, jež můžete shlédnout i na 
youtube.com, vedl několik měsíců před 
podepsáním Úmluvy intenzivní kam-
paň proti „Zlu z Istanbulu”. Tímto 
termínem označil P. Marian Kuffa ve 
svých kázáních Istanbulskou úmluvu. 
Svými jasnými argumenty přesvědčil 
i mnohé nevěřící Slováky. P. Marian 
Kuffa radil všem slovenským občanům, 
aby používali světské zbraně, mezi ně 
patří mj. podpis pod petice či psaní 
emailů a dopisů senátorům. Věřící lidé 
měli navíc využít tzv. duchovní zbraně, 
k nimž řadí především modlitbu (rů-
žence) a půst. A Slováci vzali jeho rady 
vážně, aktivně použili všechny zmíněné 
„pomocníky” a alespoň pro tentokrát 
zvítězili. 

Velmi oceňuji inciativu „Zachovejme 
tradiční rodinu“, která by chtěla docílit 
podobného výsledku jako na Slo-
vensku. Mám radost, že se jedná o sku-
pinu mladých lidí z Jablunkova. Je 
velmi nadějné, vidět křesťany mladé 
generace, aktivně podnikající veškeré 
kroky k tomu, aby byla tradiční rodina 
zachována. Stejně nadějný a obdi-
vuhodný je i fakt, že v kostele Božího 
těla v Jablunkově se každou neděli 
koná modlitba a adorace na úmysl proti 

ratifikaci Istanbulské úmluvy. 

Naše třinecká farnost nezůstala 
pozadu s protestem proti Úmluvě a dí-
ky manželům Jaśovým, kteří umístili 
petiční archy na stůl u bočního oltáře 
mezi sochami svatého Floriana a Panny 
Marie, aby mohli mnozí z nás využít 
„světské prostředky” v boji proti ra-
tifikaci. Stále nám však zbývají „du-
chovní pomocníci”, jejichž moc může 
věci opravdu změnit, je-li to Boží vůle. 

Proto se tedy obracím s prosbou na 
všechny věřící třinecké farnosti, aby-
chom se zmobilizovali v modlitbě na 
úmysl proti ratifikaci Istanbulské 
úmluvy. Inspirujme se radami kněze 
Mariana Kuffy a každý podle svých 
možností „bojujme” proti „Zlu z Istan-
bulu”. Vždyť si společnými modlitbami 
můžeme vyprosit pro příští generace 
naše výhradní právo na uplatnění 
výchovy podle náboženského pře-
svědčení.

A.A.Č.

Poznámka redakce: V současné době 
probíhá podepisování dvou peticí. 
Petice proti ratifikaci Istanbulské 
úmluvy a petice iniciované poslanci 
KDU-ČSL, aby manželství jako svazek 
muže a ženy bylo pod ochranou našich 
zákonů.

Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikace
Co je to Istanbulská úmluva? 

- Jedná se o dokument Rady Evropy. 
V roce 2011 se v Istanbulu (Turecko) 
dohodly státy patřící do Rady Evro-
py, že přijmou tzv. Istanbulskou 
úmluvu (v celém znění: Úmluva 
Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí vůči ženám a domácího ná-
silí). 

- Jedná se o mezinárodní smlouvu, 
která by se měla týkat pouze pre-
vence a potírání násilí vůči ženám 
a domácího násilí, jak z názvu vy-
plývá, ale není tomu tak. 

- Tato úmluva chce do naší spo-
lečnosti prosadit IDEOLOGII GEN-
DER, což podstatně ohrozí fungo-
vání rodin a manželství. 

- ČR tuto úmluvu podepsala 2.5.2016. 
Do první poloviny roku 2018 měla 
Česká republika tuto úmluvu ra-

tifikovat, Parlament ČR ratifikaci IÚ 
přesunul na poprázdninové období 
roku 2018. 

Ohrožení spojená s ratifikací Istan-
bulské úmluvy 

- Zánik (narušení podstaty) tradiční 
rodiny a manželství 

- Zavedení ideologie gender a vznik 
nových oborů zaměřených na gen-
der ideologii 

- Převýchova dětí ve všech vzdě-
lávacích zařízeních (mateřské škol-
ky, školy) 

- Zánik tradic, zvyků a stereotypů naší 
společnosti 

- Zásah do soukromí člověka, do 
právního systému, do suverenity 
státu 

- Monitoring a kontrola státu nevlád-
ní a mezinárodní skupinou GREVIO 

Proč neratifikovat Istanbulskou úmlu-
vu? 

- Česká republika má vlastní zákony 
na ochranu před domácím násilím, 
ratifikace Istanbulské úmluvy (me-
zinárodní smlouva) nepomůže ke 
změně a ochraně před domácím 
násilím 

- Istanbulská úmluva jednoznačně 
diskriminuje muže, muž je zde vždy 
uveden jako násilník, staví ženu nad 
muže – nikoliv rovnost obou pohlaví 

- Úmluva zpochybňuje rodinu a man-
želství (muž + žena + dítě) 

- Úmluva zpochybňuje naše tradice, 
zvyky a kulturu společnosti 

- Na zavedení a dodržování Istan-
bulské úmluvy se finančně bude 
podílet stát, podporováním vzniku 
mnoha dalších neziskových orga-
nizací.
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Milostiplná
Noc pomalu skládá svůj temný 

plášť z nebeské klenby a ranní zora 
hlásá svou přítomností: „Kapituluj, 
temnoto!“ Přichází slunce – dárce 
života. Kolik vdechů z Boží nádhery 
je v tobě – maminko! Kolika mi-
lostmi tě ozdobil!  A pořád je ještě 
nevyčerpal… Jsou nevyčerpatelné, 
tak jak Bůh sám.

Jsi čistá, krásná, nádherná – v mé 
mysli vyvstala běloba – jak na 
nejbělejším nádherném ubrusu, 
okvětním lístečku… Odpust´, pro-
sím. Má mysl si neuměla nic 
honosnějšího vytvořit. Blíží se den, 
kdy jsi nám dala vědět, že jsi 
Neposkvrněná čistota… Neboť tak 
to Bůh chtěl. Neposkvrněná čistota 
– opakuji a kladu si otázku, jak to 
zní v mé duši? Ne, neumím to poj-
mout. A představy mé jsou marné. 
Časem na to zapomínám. Časem se 
vše vynořuje a zaměstnává mé 
přemýšlení, úvahy…

Jaká to je nádhera… a jaké potom 
nebe… a jaký Bůh, který je všeho 
původcem?  Mé nitro je tak maličké 
a plné různého harampádí, není 
schopno to vše pojmout a pochopit.

Je léto. Milostiplné a požehnané. 
Bůh nám dává vše. Mluví k nám 
přes cokoli, jenom abychom ho 
uměli a chtěli v rámci svých mož-
ností a jeho milostí pochopit (jeho 
vůli s námi). Sucho. Déšť nikde. 
Zdálo se, že vše zahyne. A On 
zasahuje. Obdarovává nás svou ro-
zevřenou dlaní a sype své dobro-
tivosti ve všem, co oblažuje a sytí 
naši duši i tělo.

Brány pekelné, jakou máte zbroj,

že vyzýváte Církev svatou v boj?

Cožpak brány pekelné mohou konati

a Církev živou v boj volati?

Vždyť brána se zavírá a otevírá

i když je vchodem pekla,

tak proč Boží moudrost tento příměr řekla?

Snad jen, že brány byly uvnitř Církve

nepřítelem nastražené jako past

a vcházet do nich je pocta, čest a slast!

Je taková brána, jež se za svatost schová,

je prostorná a svět po ní volá?

Je, a to brána zalíbení světu,

jenž má panty ukované z ducha doby

a kliku naleštěnou moderními výklady.

Však klíč ji neotevře… bez zrady!

AVE

Rudinec Stanislav

a

a

a

a

a

a

a

a

Brány pekelné

Pozvánka na seminář

Dne 23. 8. 2018 v 17:00 hodin se uskuteční 
v Kulturním domě „Czytelnia“ ve Vendryni 
seminář „Vliv Istanbulské úmluvy na 

naše životy a její ratifikace“.

Akce se koná pod záštitou poslankyně PSP 
ČR Mgr. Pavly Golasowské. Bližší informace 

na www.zachovejmetradicnirodinu.cz.

Petice proti ratifikaci 
tzv. Istanbulské úmluvy

Jak ji podepsat?

V roce 2016 byla podepsána Vládou ČR 
Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti 
násilí na ženách a domácímu násilí, známá 
jako Istanbulská úmluva. V roce 2018 by 

mělo dojít k ratifikaci této úmluvy 
a na základě tohoto aktu vznikla 

PETICE proti ratifikaci 
tzv. Istanbulské úmluvy. 

Petice je adresována Parlamentu ČR. 

Petici je potřeba podepsat v papírové podobě!

Podpisové archy jsou v našem farním kostele 
v boční kapli, které můžete ještě do 30. srpna 

podepsat.

Ti z Vás, kteří jste podepsali petici 
prostřednictvím internetových portálu se 

prosím podepište znovu v papírové podobě.

Počítají se pouze ruční podpisy!!!

Více na:  www.zachovejmetradicnirodinu.cz

Z jednotlivých článků Istanbulské 
úmluvy.

V Istanbulské úmluvě, článku 12, 
strana 7 – Obecné závazky, je 
uvedeno: 

„Strany podniknou nezbytná 
opatření pro podporu sociálních 
a kulturních vzorců chování žen 
a mužů s cílem vymýtit předsudky, 
zvyky, tradice a další praktiky, jež 
jsou založeny na předpokladu pod-
řízenosti ženy anebo na stereo-
typním pojímání rolí žen a mužů.“ 

Na základě Istanbulské úmluvy 
dojde ke změnám ve školství a vzdě-
lávání mládeže. Děti a mládež budou 
vyučovány o genderové neutralitě. 

V Istanbulské úmluvě, článku 14, 
strana 8 – Vzdělání je uvedeno:

„Tam, kde to bude vhodné, pod-
niknou strany kroky k tomu, aby ve 
formálních osnovách na všech 
úrovních vzdělávání existoval ma-
teriál k tématům, jako je rovno-
právnost žen a mužů, nestereotypní 
genderové role, vzájemný respekt, 
nenásilné řešení konfliktů v me-
zilidských vztazích, genderově pod-
míněné násilí vůči ženám a právo 
na osobní integritu, to vše uzpů-
sobeno rozvíjejícím se schopnostem 
žáků.“ 

„Strany učiní vše nezbytné pro 
podporu zásad stanovených v od-
stavci 1 v neformálních vzdělá-
vacích zařízeních a také v zaří-
zeních sportovních, kulturních a vol-
nočasových a v médiích.“

Nechce za to nic, jenom naše 
srdce. Tak málo si to uvědomujeme 
a chceme. Mluví k nám skrze slunce 
i déšť, nedostatky i bolesti, zkoušky 
i úrodu. Zimu i sníh…

Je to nějakou dobu zpět. Krajinu 
i její strohé nevábnosti v hlubokém 
podzimu zakryl sníh. Lehoučce se 
z nebe snášel, a vše bylo ozdobeno 
nebeskou bělobou. Nádherný den, 
plný slunce. Nohy zůstaly stát, mé 
nitro ani nedutalo. Jenom v údivu se 
kochalo tou krásou. Slunce vysílalo 
své nesčetné paprsky a něžně se 
dotýkalo každé vločky. A ty je 
odrážely ve své lehoučké čistotě 
v různé hře barev, až přecházel zrak. 
A jediné na co se zmohla má 
člověčina, přivřela mi oči. Nebyla 
schopná unést tu krásu. Jenom slzy 
tiše stékaly po tváři a duše velebila 
Boha.

Tehdy mé nitro alespoň částečně 
pochopilo, co je Neposkvrněná čis-
tota! Ve všem, vždy a všude -  Ona, 
Panna Maria, Královna. Nádherná 
a skvoucí.

Zlo se plíží kolem nás, jako stín. 
Jak nenápadná pavučina. Chytá nás 
do svých sítí a pak se mění v zá-
keřnou chobotnici, která nás nechce 
pustit ze zajetí…

Proto volejme k ní za radostných 
i těžkých dnů této náročné, ne-
přehledné doby: Panno Maria, ma-
minko naše, skryj nás pod svůj plášť. 
Amen.

Farnice A.C.
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Učení papežů naší doby

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

Papež Pius XI. měl velkou 
úctu k andělům strážným. 
Vzýval svého anděla na po-
čátku i na konci každého dne 
a v různou denní dobu. Pro-
hlašoval, že považuje za svou 
povinnost projevovat vděč-
nost a úctu ke svému andělu 
strážnému, jehož cítil stále 
nablízku a kterého mu Bůh 
poslal „aby ho chránil na 
všech jeho cestách“ (Ž 9l,ll). 
Pozdějšímu papeži Janu 
XXIII. svěřil krásné ta-
jemství: „Když se mi stane, že 
musím mluvit s někým, kdo je 
jen málo přístupný mým 
argumentům, obracím se ke 
svému andělu strážnému. 
Celou záležitost mu svěřím do 
rukou a prosím ho, aby se 
přimluvil u anděla strážného 
toho člověka, s nímž se mám 
setkat a prosím ho, aby 
uklidnil a osvítil svého chrá-
něnce. Rozhovor se pak velice 
usnadní.“ 

Také Pius XII. mluvil o úlo-
ze andělů v křesťanském 
životě. Řekl např.: “Každý, ať 
je sebeubožejší, má anděly, 
kteří nad ním bdí. Jsou ve 
slávě, čistí, nádherní a přesto 
nám byli dáni jako průvodci 
na cestu, jejich úkolem je 
pečlivě nad námi bdít..... Náš 
anděl strážný se stará také 
o naše posvěcení, dělá všech-
no pro to, aby podpořil náš 
duchovní růst a rozvinul náš 
intimní život s Bohem…“

Jan XXIII. věřil pevně 
v existenci andělů a využíval 
každé příležitosti, aby tuto 
pravdu lidem připomněl. 
V roce 1961 ve svém poselství 
pro Vatikánské rádio se 
zmínil o tom, že „andělé mají 
jakousi tajemnou schopnost 
dodávat slovům kněze zvlášt-
ní náboj, který jim pomáhá 
pronikat do ducha poslu-
chačů a zasáhnout jejich 
srdce.“ Stejným způsobem, 
jako sv. František Saleský, 
před kázáním s oblibou pu-
toval  zra kem po  shro-

mážděných lidech a tak zdravil a vzýval 
neviditelné, ale přítomné anděly strážné 
svých posluchačů.

A konečně Pavel VI. v roce l968 říká: 
„V Krédu, které se modlíme při mši svaté, 
se hovoří o andělech pouze nepřímo. 
Vyznáváme víru v jednoho Boha, Stvořitele 
nebe i země, všeho viditelného a nevi-

ditelného - je zde tedy zahrnut i svět ne-

viditelný, včetně andělů a všech duchových 

bytostí. Dále říká tento papež: „…andělé 

a blahoslavení jsou na různých stupních 

přidruženi k Božímu vedení světa. Vyvolení 

se přimlouvají za lidi, zatímco u andělů 

strážných se jedná o přímluvu a přímý 

zásah - jsou tedy andělé zároveň přímluvci 

lidí u Boha i Božími vyslanci lidí.“

Každého člověka provází po celý život jeho anděl strážný. Škoda, že si to neuvědomují 
všichni lidé. Je dobře, když se naučíme vnímat přítomnost svého anděla, abychom se na něj 
mohli obracet. Pomůže nám v tom tato modlitba. Znáš ji dobře? Doplň správně chybějící 
slova.

MODLITBA K ANDĚLU STRÁŽNÉMU
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Vážení a milí farníci a všichni lidé 
dobré vůle!

Opět se přiblížil čas adventu a s ním 
naše tradiční akce Vánoční strom. 

V letošním již XVII. ročníku budeme 
mít možnost udělat radost klientům 
Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

VÁNOČNÍ 
STROM 2017

19. ročník setkání organizovaného jednou za dva roky je 
minulostí. Účast farníků byla i letos slušná. Pro více než 150 
osob byl připravený program, tombola a občerstvení. Mode-
rování letošního ročníku se zhostili Katka Cubrová a Marek 
Mokrosz a šlo jim to náramně. Díky! Velké poděkování patří 
i společenstvím z naší farnosti – dětské schole DROPS 
a kapele, mládeži (scénka se hodně líbila), sboru LAUDAMUS 
– ti všichni se postarali o značnou část kulturního programu. 
Díky také putuje všem hostům, kteří přijali pozvání a potěšili 
nás svátečním slovem a panu Danielu Tarabovi, který přijel až 
ze Zašové a odehrál vskutku originální představení pro děti. 
Pro děti byly v předsálí tradičně připravené hry a zábavy a zde 
patří poděkování Sylvě Krężelokové a Ondrovi Brodzkému. 
Takže všem, kteří jste přišli a kteří jste pomáhali – Pán Bůh 
zaplať a těšíme se opět za dva roky při společném setkání 
a dělení se oplatkem.

SANCTUS ALBERTUS

Jaké to bylo na Setkání farnosti dne 27.12.2017

Děkujeme všem, kteří už přispěli 

na konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 29.7.2018 evidujeme částku 

138.723 Kč.

Případné dary je možné zasílat na 

účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 

vystavíme doklad o poskytnutí daru.

Pán Bůh zaplať!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

Tak trochu jiný zpěv na mši svaté

Náš farní časopis není zrovna místem 
pro zveřejňování cestopisů, ale přesto si 
dovolíme předat několik vzpomínek na 
farnost Paróquia Nossa Senhora Das 
Dores v šestitisícovém městečku Santa 
Maria, což je mj. i letovisko na jihu ostro-
va Sal. Tento ostrov je součástí Kapverd-
ských ostrovů, které se rozkládají v At-
lantickém oceánu, asi 630 km západně 
od afrického Senegalu. Během našeho 
dovolenkového pobytu jsme se rozhodli 
navštívit i katolickou mši svatou v míst-
ním kostele. Jedná se o mladou repub-
liku, která nezávislost na kolonizačním 
Portugalsku získala „na Cyrila a Me-
toděje“ v roce 1975. Jelikož předtím od 
15. století ostrov patřil Portugalsku, hlásí 
se 95% obyvatelstva ke křesťanství, 
zejména ke katolické víře. Mimochodem, 
v lednu 1990 Kapverdy navštívil i papež 
sv. Jan Pavel II. Proto i v našem letovisku 
jsme poměrně lehce našli místní farní 
kostel. Fasádu má bledě modrou, místa 
je v něm asi jako v kostele ve Vendryni, 
akorát vnitřní výzdoba a vybavení o dost 
skromnější. Farnost nese název – jak již 
pochopili ti, kdo umí portugalsky – far-
nost Panny Marie Bolestné, čili jako ta 
naše (z poloviny). Jsou v něm 3 mše 
svaté za týden: v úterý ráno, ve čtvrtek 
večer a v neděli kolem poledne. Jelikož 
ostrovy jsou blízko rovníku, bylo v něm 
hodně teplo a většina si ovívala tvář vě-
jířem nebo papírem, který se za místní 
drobné mince prodával před mší svatou 
a obsahoval program na danou neděli 
(čtení, žalm, evangelium, a jiné texty). 
Takový každonedělní jejich MOST v roz-
sahu 4 stran A4. Kdo se nevešel do kos-
tela, seděl na židlích u kostela ve stínu 
velkého stromu. Okna byla otevřena, aby 
bylo dobře slyšet, reproduktory byly 
i venku. Nám se podařilo sednout 
dovnitř, takže jsme si to „užili“ naplno. 

Kostel byl plný místních. S námi tady byli 
také nějací turisté z Evropy, zejména 
Portugalci. Mši svatou sloužili dva kněží 
a jáhen. Ministranty nevedou, čtení a dal-
ší služby u oltáře vykonávali laici růz-
ného věku. Ale v kostele obecně převažo-
vali mladí lidé, zejména mladé ženy. Mše 
svatá tam nikdy nezačíná prý přesně, 
stejně jako všechno, jelikož jejich heslem 
je prý slogan „no stress“ a nikdo tam moc 
nikam nespěchá, ani farář ne...

Největším zážitkem byl pro nás entu-
siasmus a radost všech účastníků mše 
svaté a zejména krásný zpěv. Měli tam 
místní sbor složený z žen a dívek, a zpí-
valy fakt pěkně. A pokud zpívali všichni 
v kostele, tak zpívali opravdu nahlas 
a všichni, celý kostel. Byl to takový hu-
kot, který jsme už dávno neslyšeli. U nás 
ve farnosti někdy je to s tím společným 
zpěvem  skromnější… Namítnete: přece 
nelze srovnávat nějaké Afričany s námi, 
katolíky z Třince! Na tuto otázku si může 
odpovědět laskavý čtenář sám. Ale do-
volíme si namítnout, že bychom tady 
v Třinci mohli zpívat přece jen trochu 
hlasitěji a ve větším počtu. Nebo alespoň 
nosit kancionál či chytrý mobil, ať je 
z čeho zpívat.... 

IMK

Vzhledem k tomu, že od letošního 
roku již nejsem časově svázaná žádnou 
pevnou pracovní dobou, oproti pře-
dešlým létům, mám možnost mnohem 
více cestovat a poznávat svět.

Chtěla bych se na tomto místě podělit 
o zážitky z jedné mé letošní cesty, kterou 
bych neváhala nazvat zároveň poutí.

V červenci jsem měla možnost strávit 
dovolenou v překrásných italských 
Dolomitech, ve vesničce St. Martin/
Gsies. Někteří z vás toto místo jistě 
důvěrně znají, avšak pro některé možná 
není známo, že právě tam, daleko 
v cizině, se nachází nádherný pastorační 
dům Velehrad, spravovaný Arcibis-
kupským kněžským seminářem v Olo-
mouci. 

Tento pobyt v Dolomitech se pro mě 
stal neuvěřitelným týdnem plným 
vjemů, jak vizuálních tak především 
duchovních. V pastoračním domě je 
kaple, kde byly každodenně slouženy 
mše svaté, vždy přizpůsobené nám, 
turistům, v závislosti na tom, kdy jsme 
se vraceli z výletů anebo probíhaly ještě 
před výjezdem do hor časné ranní 
chvály. Otcové kněží nám ráno požehnali 
na cestu, někdy zdolávali vrcholky 
s námi. Po celý týden nám byli k dis-
pozici, k soukromému rozhovoru, zpo-
vědi, anebo jen tak prostě byli s námi.

Musím konstatovat, že i když prak-
tikujících věřících nás bylo hodně málo, 
během týdne se kaple postupně plnila 
a já s radostí zjišťovala, že někteří, kdo 
„jen tak přišli“ na mši svatou - byli, 
viděli… a možná? Kdo ví…

Monika Macháčová 

Postřehy
z prázdninové cesty

Rodinné odpoledne pro děti

Salesiánská mládež srdečně zve 
všechny děti (a rodiče) na pirátské 

dobrodružství, které se bude konat 
v neděli 26.8.2018 od 14:15 

v prostorách farní budovy ve 
Vendryni. Čeká vás odpoledne plné 
her a zábavy. Kdo máte, vezměte si 

pirátský kostým. 

Po celou dobu programu bude pro 
rodiče otevřena kavárna.
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Příští číslo MOSTu 

vyjde 2.9.2018.

Příspěvky můžete zasílat

do 21.8.2018.

18. neděle v mezidobí (5.8.)
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: Ef 
4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35
Žalm: odp. Nebeský pokrm dal jim 
Hospodin.
ref. Pokarmem z nieba Pan swój lud 
obdarzył.

19. neděle v mezidobí (12.8.)
1. čtení: 1. Král 19,4-8; 2. čtení: Ef 
4,30-5,2; Evangelium: Jan 6,41-51
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan 
jest dobry. 

20. neděle v mezidobí (19.8.)
1. čtení: Př 9,1-6; 2. čtení: Ef 5,15-20; 
Evangelium: Jan 6,51-58
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan 
jest dobry.

21. neděle v mezidobí (26.8.)
1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; 
2. čtení: Ef 5,21-32; Evangelium: Jan 
6,60-69
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je 
Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan 
jest dobry.

22. neděle v mezidobí (2.9.)
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: Jak 
1,17-18.21b-22.27; Evangelium: Mk 
7,1-8.14-15.21-23
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí pro-
dlévat ve tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

§Neděle 5.8.2018 – 18. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 6.8.2018 – svátek Pro-
měnění Páně.

§Čtvrtek 9.8.2018 – svátek sv. 
Terezie Benedikty od Kříže, panny 
a mučednice, patronky Evropy.

§Pátek 10.8.2018 – svátek sv. 
Vavřince, jáhna a mučedníka.

§Neděle 12.8.2018 – 19. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Středa 15.8.2018 – Slavnost Nane-
bevzetí Panny Marie.

§Neděle 19.8.2018 – 20. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 24.8.2018 – svátek sv. 
Bartoloměje, apoštola.

§Neděle 26.8.2018 – 21. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 2.9.2018 – 22. neděle v me-
zidobí; 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 svá-
tostné požehnání.

§Poslední neděli v měsíci – Ma-
riánské 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 a pátků v postní době 

Nedělní a sváteční
liturgie v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
srpen 2018

 

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 
nepatrnou oběť zvláště na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů.

Všeobecný úmysl

Rodiny jako bohatství

– aby rozhodnutí, která mají 
dalekosáhlý ekonomický a politický 
dopad, chránila rodiny jako největší 
bohatství lidstva.

Národní úmysl

– za vnímání přírody a okolního 
světa jako daru, v kterém se Bůh 
zjevuje (srv. Žl 29/28/). 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oro-
duj za nás!

most

je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu Milosrdenství.

§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 smí-
ření.

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


