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Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.

Lk 18,10

Farizeus a celník
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SEMINÁŘE REDEMPTORIS MATER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Milí bratři a sestry!

Ozývám se zase po delší době, jakožto 
třinecký rodák, abych se s vámi podělil 
o to, co se událo tento rok v životě 
našeho semináře. Rozhodl jsem se ale, 
že nechám nejprve promluvit Mons. 
Vlastimila Kročila, biskupa českobudě-
jovického, který odpověděl na otázky, jež 
mu byly položeny ohledně našeho se-
mináře, při příležitosti jáhenského svě-
cení našeho bohoslovce Viktora Jakoviće 
z Chorvatska. Článek vyšel v červenco-
vém čísle v časopise Setkání, který je 
měsíčníkem českobudějovické diecéze. 
Tady je jeho znění:

Otec biskup zhodnotil činnost 
Diecézně-misijního semináře Re-
demptoris Mater 

Mons. Vlastimil Kročil podepsal 26. 
listopadu 2017 v Římě dekret o založení 
Diecézně-misijního mezinárodního se-
mináře Redemptoris Mater v Českých 
Budějovicích. Založení semináře Otec 
biskup veřejně oznámil 6. prosince 2017 
o Slavnosti sv. Mikuláše v českobu-
dějovické katedrále přečtením ustavují-
cího dekretu, čímž tento dekret vešel 
v platnost. Prvním rektorem se stal 
P. ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec. 

Posláním semináře je formace mla-
dých mužů ke kněžství a pro novou 
evangelizaci. Již zhruba dva a půl roku 
po založení, tj. 13. června 2020, jsme se 
mohli radovat z prvního plodu formace 
semináře Redemptoris Mater, a to z já-
henského svěcení Viktora Jakoviće 
z Chorvatska, který byl již předtím 

formován po dobu šesti let v Diecézně-
misijním semináři Redemptoris Mater 
v Pule (Chorvatsko). Při příležitosti této 
události jsme Otci biskupovi položili ně-
kolik otázek. 

Otče biskupe, co předcházelo Va-
šemu rozhodnutí zřídit seminář 
v Českých Budějovicích?

V ustavujícím dekretu semináře se do-
čtete, cituji: „Papež František v „Posel-
ství pro Světový den misií 2017“ celé 
církvi opětovně připomněl naléhavost 
nové evangelizace: „Církev je ze své 
přirozenosti misijní; kdyby tomu tak ne-
bylo, nebyla by už církví Kristovou... 
Skrze poslání církve Ježíš Kristus i na-
dále evangelizuje a působí, a proto její 
mise představuje »kairos«, čas příhodný 
v dějinách spásy. Skrze hlásání evangelia 
se Ježíš stále znovu stává naším sou-
časníkem, a tak ten, kdo ho s vírou a lás-
kou přijímá, může zakoušet proměňující 
sílu Ducha, Krista Zmrtvýchvstalého... 
Jeho vzkříšení není událostí patřící mi-
nulosti; obsahuje životní sílu, která pro-
nikla svět. Tam, kde se zdá, že vše je 
mrtvé, znovu se objevují zárodky vzkří-
šení.“ („Evangelii Gaudium“, čl. 276) 
Tento proces se ovšem nemůže usku-
tečňovat bez kněží, kteří mají formaci 
zvlášť zaměřenou misijně, jak již k tomu 
vyzýval Koncil v dokumentu „Presby-
terorum Ordinis“, čl. 10. Dlouho jsem se 
rozhodoval, modlil se a ve světle Ducha 
svatého zvažoval možnost založení Die-
cézně-misijního mezinárodního seminá-
ře pro novou evangelizaci. Věřím, že 
správně interpretuji papežovu pastorač-

ní výzvu, a proto jsem dekretem zřídil 
„Diecézně-misijní mezinárodní seminář 
Redemptoris Mater.“ 

Jak byl složitý proces založení 
semináře – byla s tím spojená ně-
jaká byrokracie ze strany českého 
státu, případně ze strany Svatého 
stolce? A jak dlouho to celé trvalo? 

Ze strany českého státu ani Svatého 
stolce žádný byrokratický problém ne-
byl. Jediné zdržení, a to celé dva roky, 
bylo ze strany římské diecéze, ve které je 
současný rektor semináře P. Zdeněk 
Gibiec stále inkardinovaný, a kde měl 
různé závazky. S římskou diecézí uzav-
řela naše českobudějovická diecéze 
smlouvu podle Kán. 271 CIC, která mu 
umožňuje pracovat v naší diecézi. 

Jak jste spokojen s fungováním 
semináře? 

S fungováním a formací v semináři 
jsem spokojen. Jáhenské svěcení Vikto-
ra Jakoviće je prvním viditelným plo-
dem, ale hlavní práce je ta každodenní, 
kdy bohoslovci musí konfrontovat svoji 
skutečnost s povoláním, které se snaží 
rozlišit, nechat ho dozrávat skrze na-
slouchání Božímu slovu, slavení eucha-
ristie, modlitbě, studiu filosofických 
a teologických oborů, účastí na křes-
ťanské iniciaci pro dospělé, kterou na-
bízí itinerář Neokatechumenátní Cesty, 
jež se realizuje v malých křesťanských 
společenstvích, ale i kontaktu s lidmi 
a službě v diecézi. Atmosféra je v semi-
náři velmi dobrá, rád se osobně zúčast-
ňuji některých seminárních programů 
a liturgií. 

Kolik bohoslovců se nyní připra-
vuje na své poslání? 

Za 3 roky vstoupilo do semináře v Čes-
kých Budějovicích celkem 11 mladých 
mužů, z čehož se 3 vrátili domů, jed-
nomu byl dán rok na rozmyšlenou, 
Viktor Jaković byl vysvěcen na jáhna 
a ostatních 6 seminaristů pokračuje dále 
ve formaci ke kněžství. Letos v září by 
seminář mohl dostat, dá-li Bůh, jednoho 
nového bohoslovce. 

Jak se k nám bohoslovci do-
stávají? 

Počet Diecézně-misijních seminářů 
Redemptoris Mater je k dnešnímu dni 
ve světě celkem 125 a jsou rozesety na 
všech 5 kontinentech. Vyšlo z nich více 
než 1500 kněží a aktuálně prochází for-
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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! 

Pokračování na str. 4

Vážený a milý Otče Františku,

ke slovům "Áronského požehnání", k těmto slovům síly, odvahy a naděje, je těžké 
něco dodávat… Ať tedy toto Boží požehnání na Vás spočívá po celé další roky 
Vašeho života a Panna Maria ať Vás ochraňuje svým neposkvrněným pláštěm.

To Vám ze srdce přejí Vaši třinečtí farníci

Blahopřání
„Ať ti Hospodin požehná a ochraňuje tě! 
Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.“  

(Nm 6,24-26)

mací kolem 2000 bohoslovců. Každo-
ročně jsou na žádost biskupů otevírány 
nové semináře v různých zemích světa. 
Aspiranti na semináře, kteří prošli pří-
pravnou formací v centrech pro povolání 
(trvající 1–2 roky), se sjedou každoročně 
v září na mezinárodní setkání do Itálie, 
kde se dozví o své budoucí destinaci. To 
znamená, že tito mladí muži si zemi, 
kam budou vstupovat do semináře, sami 
nevybírají. Seminář je jim přidělen, 
a právě tam začne jejich formace a pří-
prava ke kněžství s tím, že do této die-
céze – pokud dojdou až ke svěcení – 
budou také inkardinováni, tzn. budou 
v této diecézi sloužit jako ostatní 
diecézní kněží té dané diecéze. 

Kdy se dočkáme dalšího ovoce? 

Doba formace ke kněžství v semi-
nářích Redemptoris Mater trvá 9 let, 
z nichž bohoslovci absolvují 2 roky na 
misiích někde ve světě. Po odchodu 
Viktora Jakoviće ze semináře budou nej-
staršími dva bohoslovci z Itálie, kteří 
nyní končí 3. ročník. Do jáhenského svě-
cení, pokud se sami formaci neroz-
hodnou přerušit či ji ukončit, je čeká 
ještě dlouhá cesta, trvající nejméně 5 let. 

Co byste popřál semináři do 
dalších let? 

Představeným semináře přeji pevné 
zdraví, ducha rozlišování a mnoho síly 
při procesu formace bohoslovců ke 
kněžství. Bohoslovcům pak vyprošuji 
především lásku k Ježíši Kristu, Panně 
Marii a k církvi, a také odvahu se nebát 
českého jazyka a situace křesťanství 
v naší zemi. Zvláště dnes potřebujeme 
naléhavě kněze i pro novou evangelizaci. 

(Článek do časopisu Setkání zpraco-

val Petr Samec, tiskový mluvčí českobu-
dějovické diecéze) 

Tolik tedy ze slov Otce biskupa Vlas-
timila Kročila. Já osobně jsem Bohu 
velmi vděčný za tento rok, který nebyl 
vůbec jednoduchý, jak co do formace 
bohoslovců, tak například z hlediska ad-
ministrativy, která je všudypřítomná. 
Minulý rok v září vstoupil do semináře 
mladý muž z Mexika, a to s sebou neslo 
nutnost vyřizování dlouhodobého víza, 
což je poměrně komplikovaný proces, 
který zahrnuje shánění různých doku-
mentů a návštěvy konzulátů, a to i v za-
hraničí. K těmto administrativním zále-
žitostem je samozřejmě potřebné zajiš-
ťovat každodenně program života semi-
náře, včetně organizace studia boho-
slovců v jednotlivých ročnících, chodit 
s nimi na přednášky a tlumočit jim je do 
italštiny. Věřím ale, že to byl poslední 
rok, kdy jsem tlumočil; od příštího roku 
budou bohoslovci poslouchat přednášky 
bez tlumočení, protože jejich znalost 
češtiny je již na poměrně dobré úrovni.  
K tomu všemu je potřeba zajistit chod 
semináře z toho praktického hlediska, 
jako je stravování (o vaření se nám letos 
postaraly dvě paní na důchodě, které se 
daly k dispozici a dělaly po celý školní 
rok bohoslovcům tuto službu skutečně 
s láskou), nakupování, technické zajiště-
ní, ale také zajištění ekonomické, tedy 
shánění finančních prostředků pro se-
minář. Jak víte, seminář žije výhradně 
z darů dobrodinců, českobudějovická 
diecéze nám přispívá pouze na energie 
a další praktické věci a pastorační zá-
ležitosti diecéze. Bylo toho tedy na mě 
opravdu hodně, ale s pomocí Boží se vše 
zvládlo, a tím velkým zadostiučiněním 
byla pro mě dobrá atmosféra v semináři 
po celý školní rok, a to i v období pan-

demie, kdy jsme většinu času trávili 
v prostorách semináře. Velkou radostí 
pro nás pro všechny bylo Viktorovo já-
henské svěcení v polovině června, kdy 
jsme viděli velkou Boží milost, kterou 
Viktor při svěcení dostal. Celá liturgie 
svěcení byla moc hezká. Pokud máte 
zájem ji shlédnout, máte možnost si 
na webových stránkách semináře: 
www.redemptorismater.cz rozkliknout 
článek o Viktorově svěcení, a tam nalez-
nete i odkaz na video. Moc důležité byly 
i týdenní exercicie před svěcením, které 
jsem Viktorovi dával osobně. Během to-
hoto týdne, který jsme strávili na Šuma-
vě, jsme měli možnost se ztišit a být 
s Pánem, ale také hovořit o mnoha vě-
cech, které budou Viktorovi potřebné 
pro jeho jáhenskou službu.

Kdybych měl nakonec zformulovat 
jakousi „výroční zprávu“, učinil bych to 
těmito slovy: Na konci tohoto třetího 
roku existence semináře nemohu než ří-
ci, že Bůh je skutečně nadmíru dobrý 
a dělá veliké věci! Jsem toho každý den 
svědkem, když vidím, jak je Bůh scho-
pen pracovat s mým osobním životem, 
i s životem těch, které nám svěřil do 
duchovní péče, ale také s mnoha lidmi, 
se kterými jsme se v tomto období měli 
možnost setkat. Bůh může skutečně 
vstoupit do jakékoliv situace – pokud 
mu to samozřejmě dovolíme - a postup-
ně ji proměňovat tak, abychom začali 
vidět jeho prozřetelnost, jeho působení, 
jeho dobrotu, shovívavost, milosrden-
ství… jedno úžasné dílo jeho lásky! Dalo 
by se to jednoduše vyjádřit slovy mod-
litby z Knihy moudrosti: „Ty, Bože 
náš, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý 
a všechno spravující milosrdenstvím.“ 
(Mdr 15,1)

P. Zdeněk Gibiec     

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu
Bože,

od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,

Otče, který jsi Láska a život, učiň,

aby se každá lidská rodina na zemi stala

skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy

a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,

skutečným chrámem života a lásky

pro generace, které se neustále obnovují.  

Učiň,

aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů

k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň,

aby mladé generace nalezly v rodině

silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň,

aby láska, posílená milostí svátosti manželství,

byla silnější než každá slabost a každá krize,

kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej,

aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny

mohla plodně naplnit své poslání

uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána,

který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen.
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Pokračování ze str. 3

Farní putování do Provodova – očima poutníka
Je pondělní ráno, státní svátek 6. čer-

vence, a já jsem ještě plná dojmů ze 
včerejšího prvního svatého přijímání 
„našich“ třineckých dětí. Myslím na to, 
jaké to bylo privilegium být u toho. Z dů-
vodu omezení účasti na bohoslužbách se 
konala jen za účasti rodičů, kmotrů a těch 
dětem nejbližších. No a taky ministrantů 
a nás – hudebního doprovodu. Na jednu 
stranu je to škoda, že jsme to nemohli 
oslavit všichni společně, vždyť je to radost 
nás všech, že děti, patřící do naší farní 
rodiny budou ode dneška nosit ve svém 
srdci Krista. Ale musím říct, že intimita 
tohoto slavení mi umožnila zvláštním 
způsobem prožít hloubku toho okamžiku 
a taky si uvědomit, že bych si přála 
přijímat Pána Ježíše vždy s takovou 
úctou, jako by to bylo poprvé.

Ale to bylo včera a dnes je dnes, je třeba 
nabalit vše potřebné na celý den, aby nám 
nic nechybělo, protože dnes máme vyrazit 
na farní pouť. Z domu vyrážíme jako vždy 
pozdě, ale do autobusu dobíháme jen se 
snad minutovým zpožděním, takže uf, to 
jsme zvládli. Jsme s manželem takoví 
akční, pořád něco organizujeme, a tak je 
to pro mě ohromně příjemná změna, že se 
nemusím o nic starat, stačí se posadit na 
určené místo v autobuse a už se vezem. 
Čekali jsme ještě na Otce Františka, který 
měl jet s námi. Bohužel se ráno necítil 
dobře, a tak jsme museli jet bez něj, ale 
v odlitbě byl jistě s námi, tak jako jsme 
i my mysleli na něj. Cesta klimatizovaným 
autobusem byla příjemná, hrozně ráda se 
koukám z okna a pozoruju okolní krajinu. 
Holky si četly nebo poslouchaly pohádky, 
Roman vedle mě podřimoval. Slunečný 
letní den, na klíně položený slaměný klo-
bouk, cesta autobusem, pod nohama ba-
ťůžek naditý pořádnou svačinkou, petky 
s nezbytnými tekutinami i cíl naší cesty – 
mariánské poutní místo – to vše mi při-
pomínalo podobnou, jen poněkud delší 
cestu, kterou jsme už několikrát absol-
vovali – cestu do Medžugorje. Panna Ma-
ria nás provází od začátku našeho vztahu 
s manželem, od kdysi pravidelných sobot-
ních adorací mládeže s modlitbou růžen-
ce, přes první zájezd do Medžugorje, kdy 
jsme byli na samém začátku našeho vzta-
hu, až po naši zatím poslední pouť na toto 
místo, kterou jsme už absolvovali i s dět-
mi. Nikdy nezapomenu na naše tehdy 
snad pěti, šestileté dcery, jak mě v našem 
pokojíčku ve Verité oslovily: „Maminko, 
my bychom se chtěly pomodlit celý růže-
nec.“ Panna Maria v jejich čistých srdíč-
kách stejně jako v tom mém vždy zapalo-
vala touhu po modlitbě a přebývání s je-
jím Synem.

Na mé tiché úvahy navázal Kivi, který 
nás pozval ke společné modlitbě růžence. 
Nabídl nám i společný úmysl naší pouti. 
Vyzval nás, abychom se modlili za rodiny, 
které se dnes často ocitají v ohrožení 
a pod velkým tlakem, snižuje se povědomí 

o jejich důstojnosti a ze všech stran na ně 
útočí různé ideologie. Žít v manželství 
není vždy lehké, dnešní doba na nás klade 
množství požadavků a vše se vyvíjí tak 
rychle, že je těžké se ve všech těch změ-
nách neztratit. Okolo nás je spousta lá-
kadel, která nás vábí na snazší a poho-
dlnější cesty než jsou věrnost, sebeza-
pření, odpuštění, projevování si úcty 
a každodenní starosti. Málo je příkladů, 
kdy manželé těžkosti překonají, nesou na-
vzájem jeden druhého a po překonaných 
problémech je jejich láska ještě hlubší 
a silnější. Ale jsou a díky Bohu za ně. Aby 
jich bylo čím jak nejvíc, za to jsme chtěli 
na této pouti také prosit.

Poutní místo Provodov je k tomuto 
„účelu“ jako stvořené. Jeho jádrem je 
obraz Panny Marie Provodovské, která 
kojí malého Ježíška. A jak naše Magda-
lenka poznamenala, jako by mi četla 
myšlenky: „Mně se líbí, že se usmívá.“ 
Mně, jako mamince, je tento obraz velmi 
blízký, je to opravdu krásný pocit pro 
maminku, když kojí své děťátko. Tento 
obraz je opravdu velmi starý, byl namalo-
ván před více než 300 lety v roce 1710. 
Dovolte mi krátce se zmínit o tom, jak 
vznikla tradice putování na toto místo. Na 
začátku 18. století žil v dolním provo-
dovském mlýně mlynář Pavel Vlaštovica. 
Jeho nemocná žena Anna byla velmi 
zbožná a byla ctitelkou Panny Marie. 
Denně ji v modlitbách prosila nejen za své 
zdraví, ale i za lepší časy, neboť oblast 
kolem Provodova v těch dobách sužovali 
krutí uherští povstalci, kteří pustošili na 
Valašsku a Slovácku jednu vesničku za 
druhou. Jednoho dne se jí ve snu zjevil 
anděl, který ji naučil třem modlitbám, 
které pak na jeho příkaz rozšiřovala mezi 
svými známými. V roce 1711 byla mlynář-
ka ve snu vyzvána bělovlasým stařečkem, 
aby ho následovala. Několik kroků od vel-
ké lípy zastrčil hůl do země a řekl: „Zde je 
voda, která bude uzdravovat nemocné na 
těle i na duši.“ Na druhý den našla na 
místě označeném ve snu hůl a u ní pra-
mínek vody. Mlynářka se po omytí touto 
vodou uzdravila. Když byl takto uzdraven 
i majitel luhačovického panství hrabě 
Serenyi, dal vystavět nad pramenem 
kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). 
Od té doby se stala provodovská kaplička 
cílem mnoha poutníků z blízkého i vzdá-
leného okolí, což přetrvávalo i po její 
přestavbě na malý poutní kostel v barok-
ním slohu v r. 1750, který stojí dodnes. 
V blízkosti je nad vodním pramenem 
zvláštní kaplička, která je napájená z pra-
mene vyvěrajícího pod hlavním oltářem. 

Musím říct, že toto místo mě opravdu 
„dostalo.“ Nikdy předtím jsem tady neby-
la, ani jsem o něm nic dopředu nezjišťo-
vala. O to milejší mi bylo překvapení, 
když jsem viděla, o jak malebné místo se 
jedná. Je ukryté mezi kopečky, vede k ně-
mu skromná dlážděná cesta a k samot-

nému kostelíku 52 kamenných schodů. 
Kostelík je velký tak akorát, aby se do něj 
pohodlně vešli místní, je zařízen jedno-
duše, plný světla a prostě „útulný“. Ne-
vím, jak to působilo na ostatní, ale já jsem 
si nemohla pomoct, cítila jsem se v něm 
„jako doma,“ prostě hrozně příjemně. Dí-
ky ochotě místního pana faráře jsme na 
tomto poklidném místě plném pokoje 
mohli slavit mši svatou, která byla beze 
sporu vrcholem dnešní poutě. Po mši sva-
té jsme si měli možnost koupit „provo-
dovské“ oplatky, nabrat zázračnou vodu 
z pramene, porozjímat, podrobně si pro-
hlédnout krásný interiér kostela a vy-
slechnout komentář pro turisty v rámci 
projektu „Otevřené brány“. Slečna prů-
vodkyně čelila našim zvídavým dotazům, 
a tak jsme se například dozvěděli, že včera 
stejně jako u nás slavili tady na Provo-
dově první svaté přijímání. Nejvíc se mi 
líbila odpověď na otázku, kolik lidí tady 
chodí běžně v neděli do kostela – ta odpo-
věď zněla prostě a přesvědčivě: „Všichni.“

Po občerstvení ducha jsme se v místní 
restauraci občerstvili i tělesně, dobrý 
oběd nám přišel vhod. Pak už byl čas 
vyrazit do blízkých Luhačovic. Na pro-
hlídku lázeňského města jsme měli necelé 
dvě hodinky. Naše rodina je využila k pro-
cházce po kolonádě a blízkých uličkách. 
Nemohli jsme samozřejmě opomenout 
kornout chladivé zmrzliny, nakoukli jsme 
do kapličky sv. Alžběty a pak jsme zamířili 
na křížovou cestu, ze které jsme měli celé 
Luhačovice jako na dlani. Jen chvilku 
jsme si odpočinuli v chladivém stínu 
u Ottova pramene a pak jsme v tomto 
tropickém dni zamířili k nedaleké posled-
ní zastávce naší cesty – ke kostelu sv. 
Rodiny z roku 1997. Jak lépe zakončit na-
še společné putování s prosbou za rodiny 
než pod ochranou svatého Josefa, Nebes-
ké matky a jejího Syna. Společnou modlit-
bou korunky k Božímu milosrdenství 
a modlitby sv. Jana Pavla II. za rodinu 
jsme zakončili naši pouť a odebrali se 
k autobusu. Při čekání na něj se pomalu 
zvedal vítr a stahovala se mračna, ale na 
nás spadlo sotva pár kapek. Zpáteční ces-
tu jsme absolvovali v pohodlí autobusu 
a s vděčností v srdci, kterou jsme kousek 
před Frýdkem vyzpívali v několika společ-
ných písních za doprovodu kytary.

Na závěr se sluší poděkovat, a to jak 
všem účastníkům poutě, se kterými jsme 
mohli tvořit toto poutní společenství, tak 
hlavně organizátorovi této pouti – Tomá-
šovi Kyvalskému a jeho „pravé ruce“, jeho 
ženě Jance. Starali se o nás s láskou 
a péčí, Kivi nás celou poutí provázel 
a zajímavě informoval o cílech naší cesty. 
Vše bylo perfektně načasováno, předem 
domluveno, připraveno, zajištěno a díky 
tomu jsme si to opravdu moc užili. Dě-
kujeme a těšíme se zase někdy na farní 
pouti naviděnou!

Eva Bubová



MOST 320/XXVII

Kdykoliv si člověk něčeho nezřízeně 
žádá, ihned je vnitru znepokojen. Pyšný 
a lakomec nemá pokoje nikdy; chudý 
a pokorný duchem žije v trvalém míru. 
Člověk, který dosud není sám v sobě 
dokonale umrtven, upadá snadno v po-
kušení a podléhá i v docela nepatrných 
věcech. Nepevný duchem, dosud jaksi 
tělesný a nakloněn smyslovým věcem, 
nesnadno se může úplně odtrhnout od 
pozemských žádostí. A proto často mívá 
zármutek, když se jich straní; snadno se 
též rozčiluje, když se mu někdo staví na 
odpor. Dosáhne-li však toho, po čem 
touží, ihned je obtížen provinilým 
svědomím, poněvadž následoval nez-
řízenou vášeň, a ta nepřináší hledané 
uklidnění. Pravý klid srdce tedy naj-
deme, jen když odporujeme nezřízeným 
vášním, a ne, když jim hovíme. Proto 
není pokoje v srdci tělesného člověka, 
ani v člověku oddaném pozemským 
věcem, nýbrž jen v člověku vroucím 
a duchovním.

Tomáš Kempenský, 
O následování Krista

O nezřízených 

žádostech

“Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť 
jen jednoho.“

Matka Tereza

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 
konto „Rekonstrukce Domeček“. Ke 

dni 31.12.2018 evidujeme částku 
127.523 Kč. V prosinci byla 

uhrazena faktura za zpracování 
vstupní projektové dokumentace.

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
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Pouť Malenisko – Luhačovice
Po částečném odeznění 

koronavirového nebezpečí 
se mohla uskutečnit při-
pravovaná jarní  pouť 
o svátku Panny Marie 
Prostřednice všech milostí, 
ale až nyní v létě, v pondělí 
6. července o státním 
svátku.

Počasí již samozřejmě 
svými teplotami nás pout-
níky připravilo na volnější 
oblečení, přesto trochu 
s obavou, jak to bude opět 
s povinnými rouškami v au-
tobuse, a i s desinfekcí. 
Byli jsme rádi, že pan řidič 
striktní nařízení nevy-
žadoval, a tak jsme všichni 
mohli tyto krycí prvky 
tváře odložit. O co víc jsme 
ale byli posmutnělí, že 
kvůli nastalé zdravotní 
indispozici otce Františka, 
jsme se na naši pouť vydali 
sami, tudíž bez duchov-
ního doprovodu. Před ná-
mi nastal problém, kdo bude sloužit mši 
svatou? S prvními kilometry jízdy auto-
busu řešíme danou situaci s kostelnicí 
v Maleniskách, paní Kaláčovou, zda by 
byla nějaká možnost sehnat kněze na 
sloužení mše svaté, kterou jsme na pout-
ním místě měli mít. V tento den měl na 
poutním místě u Svatého Antonína 
v Blatnici pod Antonínkem primiční mši 
svatou novokněz a rodák z Ostrožské 
Lhoty P. Vojtěch Radoch. Na ni jela celá 
řada kněží z olomoucké arcidiecéze a rov-
něž i místní Otec Pavel Martinka. Tím, že 
naše mše svatá byla plánována na 10 ho-
dinu, se nejspíš nechal přemluvit od paní 
kostelnice a slíbil, že ji nám odslouží. 
Zpětná telefonická zpráva nás všechny 
potěšila, že o mši svatou nebudeme 
ochuzeni.

Modlitbou svatého růžence jsme na-
směřovali všechny naše prosby, chvály 
a díky k osobním intencím každého, jak 
potřeboval, společně pak především za 
rodiny. Malým historickým výkladem 
o celém poutním areálu a velmi krátkou 
zastávkou, jsme dorazili k poutnímu kos-
telu Panny Marie Sněžné právě včas. 
Deset minut před desátou jsme vstoupili 
do půvabného, svou prostotou a jedno-
duchostí, barokního kostelíku. Jeho do-
minantou je nad hlavním oltářem zavěše-
ný obraz Panny Marie kojící, jedinečný 
svého druhu v celé střední Evropě.

Při mši svaté jsme byli srdečně přiví-
táni a homilií pak povzbuzeni a posilněni. 
Každý si z ní něco ve své duši uchoval, 
pro další hodiny, dny, snad měsíce nebo 
i zbytek života. Bylo poznat, že nezůstala 
ani jedna duše a srdce bez zásahu. Měli 

jsme mezi sebou hudební rodinu, která 
mši svatou svým, a tak trochu i naším 
zpěvem, doprovázela a nádherně zpes-
třila. Po závěrečném 

požehnání nám i našim úmyslům i sa-
motné pouti, společném vyfotografování 
a rozloučení, směřovaly kroky všech 
poutníků k nedaleké vodní kapli. Tady si 
každý plnil svou vlastní láhev „svatou 
vodou“. Řada poutníků využila příleži-
tosti zápisu svých úmyslů na mši svatou 
v tomto svatostánku a jak už bývá skoro 
zvykem, tak i nákupem cukrářských 
oplatků. Zdrželi jsme se na krátké před-
nášce o historii, jež nám přednesla mladá 
slečna a následně odpověděla i na několik 
dotazů od našich zvídavých poutníků. 
V Hospodě na Maleniskách, kousek pod 
poutním místem, jsme si dopřáli chutný 
oběd. S posledním pohledem na maleb-
nou krajinu a modlitbou Svatého otce za 
Zemi a lidstvo jsme sjeli zpátky k hlavní 
silnici a vydali se k dalšímu cíli našeho pu-
tování – lázeňskému městu Luhačovice. 

Půlhodinovou jízdou byli poutníci sez-
námeni se sakrálními stavbami v městě. 
Kromě jediné, zámecké kaple sv. Josefa, 
kdysi farního kostela, dnes již filiálního 
a zpřístupňovaného nepravidelně, výji-
mečně, mohu říci, že byly navštíveny 
všechny ostatní. Jednotlivě nebo po sku-
pinkách jsme zavítali do kaple sv. Alžběty 
u Jurkovičova domu, kaple sv. Anny v Au-
gustiniánském domě, na Křížovou cestu 
mezi lázeňskými prameny Viola a Marie. 
Ponechaný dvouhodinový volný prostor 
rovněž dal popustit uzdě chuťových bu-
něk v nespočtenému množství kavárniček 

a dalších obdobných provozoven. V po-
slední sakrální stavbě, v kostele sv. Ro-
diny, jsme se nakonec všichni sešli 
v 15:00 hodin k společné modlitbě 
Korunky k Božímu milosrdenství. Je to 
moderní kostel, který se od slavnosti 
Panny Marie počaté bez poskvrny prvot-
ního hříchu v roce 1997 stal farním kos-
telem a poněvadž je zasvěcen rodině, 
přimlouváme se navíc i modlitbou Sva-
tého otce Jana Pavla II. za rodiny. Pře-
necháváme pozdravy místním duchov-
ním paní průvodkyni, která v rámci 
projektu „Otevřené brány“, zde má služ-
bu. I ona nám přeje hojnost Božího po-
žehnání a šťastný návrat k domovu.

Před čtvrtou opouštíme lázeňské město 
s občasnou kapkou deště. Připisujeme to 
Duchu Svatému, že nás zkrápí, aby všech-
ny naše cíle a úmysly našly v duši to 
správné místo. Vše je ještě více umoc-
něno našimi hudebníky, kteří nás na zpá-
teční cestě potěšili svým repertoárem.

Rád bych ještě jednou chtěl Vám všem 

poděkoval za krásné chvíle strávené bě-
hem pouti, při mši svaté, při adoraci 
a kdekoli jinde, kde jsme spolu byli. 
Zvláště pak našemu hudebnímu dopro-
vodu, Evě a Romanovi Bubovým a jejich 
dcerám. Bez nich by to bylo asi trochu 
suché, platí přece: kdo zpívá, dvakrát se 
modlí. A taky své manželce, která mi po-
radila, jak řešit neočekávanou situaci 
hned při našem odjezdu. Na viděnou při 
některé z dalších připravovaných poutí 
a zůstávejme zdrávi po všech stránkách.

Deo Gratias

Kivi
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BOJUJ PROTI POKUŠENÍ.

NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ!

Rébus

v minulém roce jsme si v různých kvízech 
zopakovali Blahoslavenství, a jelikož je Rok 
Boble, tak tento rok si v různých kvízech, 
křížovkách a jiných podobách zopakujeme 
Bibli.

A hned je tu připravený vědomostní kvíz, 
který se hodí k nedělnímu kafíčku. Můžete si 
v něm porovnat vědomosti s vašimi dětmi.

Milí rodičové, kdo by měl zájem 
o farní tábor během jarních prázdnin od 
24.2. do 26.2.2020, prosím přihlaste 
své dítko do 10.2.2020. Bližší informace 
k táboru najdete na farních stránkách. 
Také se na Vás obracíme s prosbou, kdo 
by chtěl jakkoliv tábor podpořit (fi-
nančně, nějakými sladkostmi nebo 
odměnami pro děti), budeme moc rády 
a předem děkujeme. Na všechny děti se 
už těšíme.

Silva a Monča

Jarní tábor

PRÁZDNINOVÉ KŘÍŽOVKY NEJEN PRO DĚTI 

Doplň - Je čas... (Kazatel 3) 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

! Je čas ____ __ i čas umírání, čas sázet i čas ______ ;

! je čas zabíjet i čas _______ , čas bořit i čas _______ ;

! je čas _______ i čas smát se, čas truchlit i čas _______ ; 

! je čas kameny _______ i čas kameny sbírat, čas objímat 

i čas objímání _______;

! je čas hledat i čas _______ , čas opatrovat i čas _______ ;

! je čas roztrhávat i čas _______ , čas _______ i čas mluvit;

! je čas milovat i čas _______ , čas boje i čas _______.

_ _

Řádek

1: Než se stal králem, byl David

3: Která kniha vypráví příběh pohanské ženy, 

která se přidala k Izraelskému lidu a stala se 

prabábou krále Davida?

4: Co je prvním „ovocem Ducha“ zmiňovaným 

v epištole Galatským?

5: Kdo byl prvním, koho v bibli svázali?

6: Jak se jmenovalo město, kde se Ježíš narodil?

9: Třetí kniha Mojžíšova se latinsky nazývá

Sloupek

1: Šálemský král Melchisedek Abramovi přinesl 

víno a

2: Ve které biblické knize se ani jednou neobjevuje 

slovo Bůh?

4: Co připravil Haman pro Mordokaje?

5: Žena Abrahamova se jmenovala

6: Jak se jmenovala Ježíšova matka?

8: Chtěl zavraždit svého nástupce

9: Která kniha vypráví o návratu Izraele z babylón-

ského zajetí?

KŘÍŽOVKA

SUDOKU
Doplň mřížku sudoku tak, aby v každé čtveřici a pak 

i směru dolů i do strany byly vždy všechny obrázky a zá-
roveň se neopakovaly.
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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

Prosba

Sháníme vosk na výrobu svíček 
v rámci dílen s mládeží, které jsou 

plánované 9.11.2018.

Máte-li staré nepotřebné svíce, 
prosím o kontakt na 

tel.: 777 336 417, 

e-mail: 
Lucyna.mokroszova@seznam.cz

Předem moc děkujeme!

Oznámení
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, 
že se na ZŠ Slezská Třinec (6. ZŠ) 

nenašlo dost dětí ochotných 
chodit na hodiny náboženství, 
dovoluji si vám oznámit, že na 

2. stupni této školy se letos 
nebude vyučovat římskokatolické 

náboženství. 

Děkuji za pochopení           

katechetka Kateřina Cubrová

které se bude konat v sobotu dne 19. října 2019 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba a občerstvení zajištěno. 

V ceně vstupenky je večeře a přípitek vínem z jižní Moravy. 

Vstupenky jsou k dostání 

u Pavly Golasowské (tel: 604 223 971, email: p.golasowska@centrum.cz) 

nebo Kateřiny Cubrové (tel: 731 147 854, email: cubrova.katerina@seznam.cz). 

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 12. října 2019.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Farní schola

dětského oblečení od 0-10 let (podzim - zima)
30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci (podzim - zima).  
Nenoste prosím kočárky, kola, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.
Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:  16.9.2019 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2019 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2019 od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1Kč a za technické věci 10 Kč. Přineste pouze 
vyprané, čisté, nepoškozené věci.  Komplety sepnout spínacím špendlíkem. Doma 
si můžete sepsat tabulku svých věcí.

BAZÁREK

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

pořádá

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pořádá

BAZÁREK
dětského oblečení od 0-10 let 

(jaro - léto)

30 kusů na osobu 

Přijímáme pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci.
Nenoste prosím kočárky, plyšové hračky, oblečení pro dospělé.

Místo konání je Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec.

příjem věcí:

prodej věcí:  17.3.2020 od 9:00 do 18:00

výdej věcí:  18.3.2020  od 12:00 do 15:00

Za každý kus oblečení vybíráme 1 Kč a za technické věci 10 Kč. 
Přineste pouze vyprané, čisté, nepoškozené věci.  

Komplety sepnout spínacím špendlíkem. 
Doma si můžete sepsat tabulku svých věcí.

  16.3.2020 od 9:00 do 17:00

Děkujeme všem, kteří už přispěli na 

konto „Rekonstrukce Domeček“. 

Ke dni 23.2.2020 evidujeme částku 

438 153 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

Církevní správa v českých zemích
Milí čtenáři MOSTu, v tomto a dalších dvou 

číslech otiskneme na pokračování materiál, který 
stručně shrnuje dějiny církevní správy v českých 
a moravských zemích. Všichni asi máme po-
vědomí o tom, jak je to dnes. V ČR máme dvě 
církevní provincie, v jejich rámci máme dvě 
arcidiecéze, šest diecézí a tzv. Apoštolský 
exarchát pro řeckokatolíky na celém území ČR. 
Tak je to dnes, v roce 2020. Ale jak to bylo kdysi? 
Co vše předcházelo dnešnímu stavu? Myslíme 
si, že poznání historie církevní správy rozšíří 
naše obzory, naše znalosti. V tomto čísle se 
budeme věnovat období od počátku křesťanství 
v našich zemích až do konce doby předhusitské, 
tj. cca do roku 1400. V dalším čísle vám 
přiblížíme období předbělohorské a pobělo-
horské, až do začátku josefínských reforem 
koncem 18. století. No a nakonec se podíváme 
na posledních 250 let. Věříme, že se vám tento 
prázdninový výlet do historie bude líbit. 

Církevní správou se rozumí systém, v němž je 
organizována církev jako duchovní instituce 
i jako součást státní správy. Stav a organizace 
církevní správy v českých zemích podléhaly 
složitému vývoji, jenž bude dále nastíněn. 

Středověká církevní správa

Počátky církevní správy v českých zemích 
spadají do příchodu křesťanství v 9. století, kdy 
se zformovala prvotní farní organizace. Raně 
středověká závislost církve na panovnické moci 
se odrazila na budovaní prvních farností 
zřizovaných při správních centrech hradského 
systému – hradištích a hradech. V moderní 
historiografii se hradské kostely a obvody jejich 
působnosti označují jako velkofarnosti. A to na 
základě velké rozlohy území, ve kterém 
vykonávaly duchovní správu. Velkofarnost byla 
spravována arciknězem a několika dalšími 
kněžími. Prostor mezi jednotlivými hradskými 
kostely se postupně zaplňoval dalšími kostely, 
jež byly zakládány ze soukromé iniciativy 
světských i církevních velmožů. V těchto 
kostelech sice mohly být slouženy mše, probíhat 
kázání a další běžný duchovní život, avšak 
nemohly v nich být konány křty, pohřby ani 
oslavy hlavních křesťanských svátků. Nadřa-
zenou institucí velkofarnostní organizace se 
stala biskupství a jim příslušející území – 
diecéze. Pražské vzniklo v letech 973–976 
a olomoucké v roce 1063 (navázalo na starší 
tradici moravských biskupů). Vznik biskupství 
měl velký význam pro státní suverenitu, protože 
země se církevně osamostatnila a nadále 
nepodléhala biskupství v německém Řezně. 
Nicméně český stát byl v církevním smyslu stále 
ještě podřízen mohučskému arcibiskupství.

Na konci 12. století mizí z pramenů zmínky 
o velkofarnostech a arcikněžích. Osamostatňo-
váním nehradských, venkovských kostelů vzniká 
skutečná farní organizace. Přesto to nezname-
ná, že by velkofarnostní organizace již byla 
nahrazena farní organizací. Ta vznikala jen 
pozvolna a ustálila se až na konci 13. století. 
V období 13.–14. století došlo také k postup-
nému vymaňování církve ze světské politické 

moci – z tzv. zakladatelských práv. Církev získala 
právo plně disponovat se svými statky a právo 
ustanovovat kněze ke kostelům. Duchovní byli 
také vyjmuti z pravomoci světských soudů. 
Vlastnické právo velmožů-šlechticů ke kostelům 
se tak pod vlivem emancipace církve změnilo na 
právo patronátní, které zaručovalo jen to, že vel-
mož-šlechtic mohl navrhovat kněze na obsazení 
far (faráře a jejich pomocníky), financovat jejich 
činnost pomocí ustanovených poddanských 
dávek (tzv. beneficií, neboli obročí či prebend) 
a budovat a provozovat kostely, kaple a oltáře.

K odpoutání církve od státní správy došlo 
zřízením arcijáhenství, která vznikla na Moravě 
zásluhou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 
ve 30. letech 12. století. Význam arcijáhenství, 
jakožto ryze církevní instituce, spočíval v tom, že 
se stala první, na světské moci nezávislou slož-
kou církevní správy. Arcijáhenství představovala 
mezičlánek mezi farnostmi a diecézí. Navazo-
vala svým územím na původní velkofarnosti 
a arcijáhni byli přímými nástupci arcikněží. Vý-
znamný rozdíl byl však v tom, že arcikněží závi-
seli plně na knížeti (velmožích), kdežto arcijáhni 
knížeti nepodléhali – jmenoval je biskup. Úkolem 
arcijáhna bylo z biskupova pověření dohlížet na 
kázeň kléru a dodržování církevních zákonů ve 
svém obvodu v rámci diecéze. Moravští arcijáhni 
byli jako členové katedrální kapituly vázáni 
rezidenční povinností v Olomouci. Centra jejich 
arcijáhenství byla pouze formálními sídly.

V Čechách se arcijáhenství objevila v 60. 
letech 12. století zřejmě na základě olomouc-
kého vzoru. Jejich formální centra byla vesměs 
ve střediscích biskupských statků rozptýlených 
po celé zemi. Čeští arcijáhni, volně spojení 
s biskupskou kapitulou (nebyli však kanovníky), 
byli rovněž závislí výlučně na biskupovi, nikoliv 
na knížeti. Arcijáhenství nenavazovala na původ-
ní hradskou soustavu, respektive na velkofar-
nosti. Na formování jejich teritoriálního rozsahu 
měla vliv především hustota osídlení než rozloha 
území.

V poslední třetině 13. století se objevil další 
článek církevní správy v podobě děkanátů. Tyto 
nové územní celky vznikaly především na zá-
kladě iniciativy farářů, tj. zdola, nikoliv z potřeby 
biskupa. Děkan jako představitel (mluvčí) kléru 
příslušného obvodu byl zpočátku volen faráři 
a k jeho funkci se nevázala žádná zvláštní 
beneficia jako u arcijáhenství. Děkani tvořili spo-
jovací článek mezi klérem a biskupem, respek-
tive arcijáhnem. Později se k tomu připojily další 
pravomoci – dohlížení na kázeň, dodržování 
předpisů a řádného chodu duchovní správy, 
účast na schůzích děkanátního kléru (konvoka-
cí), vizitace a vybírání biskupského desátku 
z ohniště. Hranice děkanátů se v Čechách ustá-
lily v polovině 14. století. Na Moravě je stav za-
chycen až v 17. století. Území děkanátů zahrno-
valo vždy určitý počet farností. V rámci arcijáhen-
ství pak mohl být jeden až jedenáct děkanátů.

Ve 14. století došlo postupně k posunu v usta-
novování arcijáhnů, kteří byli jmenováni stále 
více papežskou kurií. Avšak mnozí jmenovaní 

neměli dostatečnou znalost místních poměrů. 
Pro úřad arcijáhna se nehodili a necítili se vázáni 
k biskupovi. To vedlo ke ztrátě opodstatnění 
funkce v církevní správě českých zemí zejména 
v soudní oblasti. Biskupové se proto orientovali 
na takový správní systém (umožněný kanonic-
kým právem), v němž by byly zásahy kurie 
vyloučeny. Vznikl systém zástupných a kvali-
fikovaných úřadů, spojených zcela či zčásti 
s písemným zachycováním jednání – nejprve 
delegátů, kteří v biskupově zastoupení vyřizovali 
do splnění úkolu nebo do svého odvolání určitý 
případ nebo typ případů; později oficiálů, právně 
vzdělaných kleriků-soudců, kteří zastupovali 
biskupa ve všech soudních záležitostech podlé-
hajících církevnímu právu.

V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšeno 
na arcibiskupství a bylo mu podřízeno dosavadní 
biskupství olomoucké a nově vzniklé biskupství 
litomyšlské. Tímto krokem se české země staly 
samostatnou církevní provincií s metropolitou 
(arcibiskupem) v čele, podléhající přímo kurii.

V polovině 14. století byl oficialiát reorga-
nizován a zároveň vznikl i další zástupný úřad – 
generální vikariát. Vikáři převzali správní agen-
du, neboli potvrzování kleriků k beneficiím. 
V návaznosti na to se připojily záležitosti s vy-
bavením těchto beneficií, darování pro existující 
beneficia a právní zřizování nových beneficií. 
Později i některé soudní pravomoci. V pražské 
arcidiecézi se z pravomoci vikářů postupně 
vydělil další úřad, a to korektor kléru, který byl 
trestním soudcem duchovenstva. Korektor za-
sahoval na základě oznámení o trestné činnosti, 
kterou učinil církevní nebo světský úředník, 
v praxi především děkan či arcijáhen za svůj 
obvod. Tímto bylo vlastní soudnictví arcijáhnů 
nahrazeno pouze oznamováním korektorovi. 
Obdobná byla i funkce inkvizitora. Ten však při-
jímal oznámení od kohokoliv, nicméně ve škále 
deliktů byl omezen pouze na kacířství. Funkcí, 
která přímo nesouvisí s církevní správou, je 
světící biskup (sufragán). Jde většinou o titu-
lárního biskupa (tj. vysvěceného biskupa bez 
vlastní diecéze, kterou by spravoval), jenž zastu-
poval diecézního biskupa při jeho specifických 
sakrálních funkcích nebo v jeho nepřítomnosti.

Diecézní biskup rovněž svolával diecézní 
synody, čili shromáždění vyššího duchovenstva, 
kléru sídelního města a zástupců všeho kléru 
diecéze, klášterů, univerzit a špitálů. Na sy-
nodách se řešily zásadní otázky církevního ži-
vota v diecézi a otázky okamžité potřeby. Usne-
sení synod měla závaznou normativní platnost. 
Rozšiřována byla v opisech pomocí arcijáhnů 
a děkanů do všech farností.

Samostatný oddíl církevní správy tvoří správa 
klášterů, které jsou zvláštními, vnitřně samo-
statnými jednotkami, jež se správou diecéze 
přímo nesouvisí. Většina řádů nepodléhala 
pravomoci místního biskupa a byla tak podřízena 
přímo papeži. Kláštery byly často sdruženy do 
provincií, které nerespektovaly státní či církevně-
správní hranice.

Zdroj: www.cirkevnimapy.cz 



8 MOST 320/XXVII

most

Vydává Římskokatolický farní úřad v Třinci pro svou vlastní potřebu. Redakci tvoří: Pavla a Stanislav Janczykovi, Hana a Evžen

Příští číslo MOSTu 

vyjde 6.9.2020.

Příspěvky můžete zasílat

do 25.8.2020.

18. neděle v mezidobí (2.8.)

1. čtení: Iz 55,1-3; 2. čtení: Řím 8,35.37-
39; Evangelium: Mt 14,13-21

Žalm odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš 
nás, Hospodine.

ref.: Otwierasz rękę, karmisz nas do 
syta.

19. neděle v mezidobí (9.8.) 

1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: 
Řím 9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-33

Žalm odp.: Pane, ukaž nám své 
milosrdenství.

ref.: Okaż swą łaskę i daj nam 
zbawienie.

20. neděle v mezidobí (16.8.)

1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Řím 11,13-
15.29-32; Evangelium: Mt 15,21-28

Žalm odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ!

ref.: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie 
Boże.

21. neděle v mezidobí (23.8.)

1. čtení: Iz 22,19-23; 2. čtení: Řím 
11,33-36; Evangelium: Mt 16,13-20

Žalm odp.: Hospodine, tvá dobrota trvá 
na věky, dílo svých rukou neopouštěj!

ref.: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie 
wieki.

22. neděle v mezidobí (30.8.)

1. čtení: Jer 20,7-9; 2. čtení: Řím 12,1-
2; Evangelium: Mt 16,21-27

Žalm odp.: Má duše po tobě žízní, 
Hospodine, Bože můj!

ref.: Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

23. neděle v mezidobí (6.9.)

1. čtení: Ez 33,7-9; 2. čtení: Řím 13,8-
10; Evangelium: Mt 18,15-20

Žalm odp.: Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nazatvrzujte svá srdce!

ref.: Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie.

Neděle 2.8.2020 – 18. neděle v me-§
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

Čtvrtek 6.8.2020 – svátek Pro-§
měnění Páně.

Pátek 7.8.2020 – první pátek v mě-§
síci.

Neděle 9.8.2020 – 19. neděle v me-§
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Pondělí 10.8.2020 – svátek sv. Vav-§
řince, jáhna a mučedníka.

Sobota 15.8.2020 – Slavnost Nane-§
bevzetí Panny Marie.

Neděle 16.8.2020 – 20. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky. 

Neděle 23.8.2020 – 21. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

Pondělí 24.8.2020 – svátek sv. Bar-§
toloměje, apoštola.

Neděle 30.8.2020 – 22. neděle §
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

Pátek 4.9.2020 – první pátek v mě-§
síci.

Neděle 6.9.2020 – 23. neděle v me-§
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

Každou neděli půl hodiny před ve-§
černí mší svatou je adorace Nej-
světější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání.

Poslední neděli v měsíci – Marián-§
ské 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 
a středu – ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – 
ranní polsky, večerní česky.  

Nedělní liturgie
v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby
srpen 2020

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s 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.

Evangelizační úmysl 

Svět moře

Modleme se, aby rodiny dnešní 
doby byly doprovázeny s láskou, 
úctou a radou.

Národní úmysl 

Za ochranu přírody, požehnanou 
úrodu a dostatek vody – ať se na 
přímluvu sv. Prokopa staráme o vše 
svěřené moudře a s vděčností vůči 
Bohu. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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

Každý čtvrtek po večerní mši svaté §
je adorace Nejsvětější Svátosti Ol-
tářní 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 prv-
ního pátku a pátků v postní době je 
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství.


