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Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jednoho je třeba. Marie si 
vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

Lk  10, 41 - 42

Marta a Marie
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Milí bratři a sestry,
v lednu jsme se modlili za jednotu 

křesťanů. Je velmi bolestivé, že i upro-
střed naší jedné, apoštolské, katolické 
církve, dochází k hádkám, osočování 
a k projevům plných nenávisti. Za téměř 
třicet let, kdy vydáváme náš farní časopis, 
došlo i u nás v redakční radě k řadě 
diskuzí a polemik, protože umět slušně 
diskutovat je často ku prospěchu věci. 
Vždycky jsme se ale snažili, aby články 
a příspěvky nebyly v rozporu s učením 
církve a stanoviskem papeže a biskupů. 

V poslední době, zřejmě i pod vlivem 
epidemické situace, vidíme i v naší far-
nosti tendence narušit jednotu církve sdí-
lením článků z dezinformačních webů, 
týkající se zejména pandemie, škodlivosti 
očkování proti koronaviru a nevybíravým 
způsobem kritizující i Svatého Otce a ná-
stupce apoštolů. Položme si otázku, zda 
bojkot protiepidemických nařízení, nedo-
držování karantény, není hříchem proti 
pátému přikázání. Ohrožujeme nejen se-

Chceš-li, můžeš mě očistit
Příští týden budou v nedělní liturgii 

texty spojené s nemocí, s malomocen-
stvím. V prvním čtení uslyšíme nařízení, 
jak mají Židé postupovat v případě, že se 
u nich objeví příznaky malomocenství. 
Tito lidé mají bydlet sami mimo tábor, 
musí být zahalení a upozorňovat ostatní 
o své nemoci voláním „Nečistý!“. Jak toto 
čtení je aktuální dnes. Dalo by se říct, že 
tito lidé byli odesláni do karantény. Ano, 
už v době Mojžíšově znali karanténu. 

V evangeliu slyšíme o jednom malo-
mocném, který přišel za Ježíšem a na 
kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě 
očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho 
a řekl mu: "Chci, buď čistý!" Ježíš se 
během svého působení často setkával 
s nemocnými. Když se ale nad tím 
zamyslíme, nikdy se nevnucoval ani 
nenabízel svou moc uzdravování. I v tom-
to příběhu také přichází malomocný 
k Ježíšovi a na kolenou prosí o pomoc. 
Ježíš ví o našich potřebách, ale čeká, až 

Já i můj pes milujeme procházky 
přírodou. Pokud je to možné, najdu si 
každý den hodinku, abych vyrazila na 
dobře známou trasu třineckým lesopar-
kem, za který jsem opravdu vděčná.  
Znám tady skoro každou cestičku, každý 
strom, vím, kde rostou maliny, ostružiny 
a kde najdu medvědí česnek. Pokaždé 
však znovu a znovu obdivuji tu krásu, 
která se proměňuje od jara do zimy 
a v každém okamžiku nabízí něco no-
vého. K velké radosti zvláště dětí jsme si 
v lednu užili i spoustu sněhu. Bílá příroda 
vypadala nevinně, jako nevěsta čekající 

Zimní zamyšlení

my přijdeme. Čeká na naši iniciativu. 
Nejdříve si musíme uvědomit, co je pro 
nás důležité, co potřebujeme, s čím si ne-
víme rady, a potom máme jít k Ježíšovi. 
V evangeliích nenajdeme situaci, ve které 
Ježíš odmítl pomoc lidem, kteří ho 
o uzdravení prosili. Nikomu neřekl: 
„Nechci.“ Ba, právě naopak. Vybízí nás 
slovy „Proste a bude vám dáno.“ Možná 
ne vždy dostaneme přesně to, co očeká-
váme, ale v takové situaci si musíme 
uvědomit, že On nejlépe ví, co je pro nás 
dobré, prospěšné a nejlepší. Na konci 
evangelijního příběhu Ježíš posílá uzdra-
veného, aby složil děkovnou oběť. Tady 
jsme vybízeni k tomu, abychom za 
všechno vždy nejdříve děkovali Bohu. 
Zkusme se nad tím zamyslet, zda dě-
kování Bohu je na prvním místě naší 
modlitby.

Na konec se podívejme na druhé čtení, 
ve kterém slyšíme „Ať jíte, ať pijete nebo 
cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží 

be, ale i své bližní a toto jednání je 
v rozporu s Kristovým přikázáním: „Miluj 
bližního svého jako sebe sama.“ Je to 
výraz naší pýchy, která se nechce pod-
řídit. 

Rozhodnout se, jestli se necháme 
očkovat nebo ne, je naše výsostné právo 
a nikdo nás nemůže nutit. Chceme ale 
poprosit všechny bratry a sestry, kteří 
snad z dobré vůle mají potřebu varovat 
před nebezpečím očkování i za cenu 
útoků na biskupy a Svatého otce, aby se 
zamysleli, zda je jejich přístup správný 
a prospěšný ke spáse duší. Soustřeďme se 
na náš vztah k Bohu, místo sledování 
různých webů a sdílení neověřených 
zpráv se věnujme modlitbě, četbě Písma 
svatého a pomoci potřebným. 

Bratři a sestry, modleme se za nás 
všechny, abychom hledali odpovědi na 
správných místech, abychom naslouchali 
Božímu hlasu a učili se pokoře. Modleme 
se za jednotu naší farnosti, celé katolické 

církve a za Svatého otce. Abychom neod-
suzovali, ale přijímali, abychom se všich-
ni v našem společenství cítili milováni 
a dokázali milovat a také si pomáhat. 
Nenechme se nikdy ovládnout strachem, 
hněvem nebo dokonce nenávistí.  

Kéž k nám zaznívají Kristova slova 
řečena P. Dolindovi: „Důvěřovat mi zna-
mená změnit neklid v modlitbu. Důvě-
řovat mi znamená klidně zavřít oči své 
duše, odvrátit svou mysl od trápení, a tak 
způsobím, že jsi jako dítě, které spí 
v matčině náruči. To, co tě znepokojuje 
a vytváří tvoje utrpení je tvé zbytečné 
rozumování a přemýšlení po svém, tvoje 
nápady a vůle za každou cenu si sám po-
radit s tím, co tě trápí. Co všechno bych 
neudělal, když se duše ve svých duchov-
ních i hmotných potřebách obrátí na mne 
a řekne plná důvěry: „Vezmi všechno do 
svých rukou“.

Redakce

oslavě.“  Hodně z nás se v této zvláštní 
covidové době ocitlo bez práce, máme 
omezenou účast na bohoslužbách, ne-
můžeme se účastnit žádných hromad-
ných akcí, hodně času trávíme doma. 
Někteří musí zůstat doma z důvodu 
karantény, někteří jsou nemocní… 
Apoštol Pavel nás ale vybízí - všecko 
dělejte k Boží oslavě. Využijme ten čas 
k tomu, abychom častěji na kolenou 
prosili Ježíše: "Chceš-li, můžeš mě očis-
tit." Abychom tak, jak nás vybízí papež 
František, vypnuli televizi, počítače, od-
ložili mobily a vzali do rukou Bibli - Boží 
slovo a poslouchali, co nám Bůh chce říct. 
Abychom ten požehnaný covidový čas 
a nadcházející postní dobu dobře využili 
a přiblížili se k Bohu. Abychom stejně ja-
ko apoštol Pavel „napodobovali Krista“ 
a stávali se Kristu stále více podobní.

GW

na svého ženicha. Uprostřed té nadpo-
zemské krásy, člověk tak nějak automa-
ticky obrací myšlenku k Bohu, k Stvořiteli 
té nádhery. „Velebí má duše Pána a můj 
duch jásá v Bohu mém Spasiteli, že mi 
učinil veliké věci Ten, který je mocný 
a Jeho milosrdenství trvá od pokolení do 
pokolení“. Ano, můžeme spolu s Marií 
děkovat Bohu za dar našeho života, za 
cestu, kterou nás vede, i když v nás někdy 
hlodají pochybnosti. Ona také všemu 
nerozuměla a není se co divit. Mladičká, 
prostá dívka se sklonila před Boží vůlí 
a přijala vše bez podmínek. „Staniž se“. 

Nestala se však obětí, stala se darem pro 
druhé. Věřila, že vše je v Božích rukou 
a zůstala tichá, pokorná a milující. Učme 
se od Panny Marie tichosti, abychom ne-
říkali slova, která zraňují, pokoře, když si 
myslíme, že víme všechno nejlépe a lásce. 
Lásce k Bohu, lidem i k sobě. Když dělám 
dobré věci proto, abych se obětoval, cítím 
se jako oběť a jen těžko se mohu radovat. 
Pokud je dělám z lásky, mé srdce zpívá 
radostí a mé oči září, protože zakouším 
už tady na zemi kousek nebe. 

H.W.
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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)

Postní doba je časem obnovy a obrácení se k Bohu 
V tomto měsíci vstoupíme na Pope-

leční středu do postní doby. Jaká jsou 
její specifika, jaké výzvy nám postní 
doba nabízí, jak se nazývají jednotlivé 
postní neděle a jak se v této době při-
pravují katechumeni na svůj křest jsou 
témata tohoto shrnutí. 

Popeleční středa je výzvou k no-
vému začátku

„Pamatuj, že prach jsi a v prach 
se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo 
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 
1,15) jsou slova, která uslyšíte na Pope-
leční středu, když vám kněz bude udílet 
popelec. Je to výzva, kterou vstoupíme 
do čtyřicetidenního postního období, jež 
je přípravou na oslavu největších 
křesťanských svátků Velikonoc. Začátek 
postního období byl v 6. či 7. století 
přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi 
na předcházející středu, protože neděle 
není chápána jako postní den.

V katolické církvi je Popeleční stře-
da (spolu s Velkým pátkem) dnem 
přísného postu, kterým se rozumí půst 
od masa a půst újmy, tj. je dovoleno jen 
jednou za den se úplně nasytit. 

Přijetím popelce, tj. znamení kříže, 
které kněz uděluje popelem na čelo (ev. 
sypáním popela na hlavu) a jehož his-
torie spadá až do konce 11. století, sym-
bolicky vyjadřujeme svůj postoj kajíc-
nosti. Symbolicky se tak naznačuje stav 
člověka, který vyznává před Bohem svůj 
mnohdy špatný život a vyjadřuje vůli 
vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh 
odpustí. Popel, symbol smrti a nicot-
nosti, se získává ze spálených ratolestí, 
které byly posvěceny v předešlém roce 
na Květnou neděli.

Ježíšova výzva k obrácení a pokání nás 
provází celou postní dobou, nemíří pře-
devším na vnější skutky, nýbrž na obrá-
cení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. 
Bez toho by vnější kající skutky zůstaly 
neplodné a lživé. Vnitřní obrácení moti-
vuje k tomu, aby se takový postoj pro-
jevil i navenek. Jde o radikální rozchod 
s hříchem, což znamená odvrácení se od 
zla a nové zaměření celého života k Bo-
hu. Toto obrácení je především otevře-
ním se působení samého Boha v životě 
člověka. Bůh nám dává sílu a možnost 
začít znovu.

Specifika postní doby

Liturgická barva postní doby je fia-
lová. Při nedělní mši svaté se nezpívá 
gloria, kromě slavností. V postní době 
není dovoleno zdobit oltář květina-
mi a hudebních nástrojů se může 
použít jen na podporu zpěvu, vyjimku 
tvoří 4. neděle postní - Laetare, a také 
slavnosti a svátky.

a

a

Zajímavostí je, že pro východní 
církve začíná postní doba již v pondělí 
před popeleční středou a je to zároveň 
den přísného postu. Na popeleční středu 
se popelec neuděluje a celou postní dobu 
jsou středy a pátky tzv. aliturgické dny. 
Znamená to, že se neslouží mše svatá, 
ale tzv. liturgie předem posvěcených 
darů.

Doba postní je vrcholem přípra-
vy katechumenů na křest

Doba postní je také poslední fází pří-
pravy katechumenů na přijetí svátosti 
křtu. Na začátku postní doby jsou tito 
katechumeni zařazeni mezi čekatele 
křtu. Součástí této poslední přípravy 
jsou tzv. skrutinia, tj. malé exorcismy 
s modlitbou za katechumeny, kdy se jim 
vyprošuje duch kajícnosti, správné chá-
pání hříchu a pravá svoboda Božích dětí. 
Tato skrutinia se udělují o 3., 4. a 5. ne-
děli postní a mají specifické texty (z li-
turgického cyklu A). V této fází přípravy 
jsou katechumenům také svěřeny po-
klady církve - modlitba Otčenáš a Vy-
znání víry. Na Bílou sobotu se koná 
obřad Složení vyznání víry, kdy čekatel 
křtu říká vyznání víry – buď apoštolské, 
nebo nicejskocařihradské, podle toho, 
který text mu byl svěřen.

Postní doba je příležitostí k ob-
nově

Zatímco katechumeni se připravují na 
svůj křest, pro ostatní věřící je tato doba 
přípravou na obnovu křtu o Velikono-
cích. Jelikož postní doba je příhodným 
časem k obnovení chápání křesťanského 
života jako velkého putování do domu 
Otcova, konají se také v mnoha far-
nostech duchovní obnovy, které jsou 
příležitostí k zastavení se a novému 
návratu, jak k tomu vybízí prorok Joel: 
„Navraťte se ke svému Bohu, neboť je 
milostivý a plný slitování, shovívavý 
a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad 
každým zlem!“ (Jl 2,13).

V postní době má tedy člověk pracovat 
na proměně a obnově svého života, aby 
mohl žít opět plně jako křesťan. Má 
obnovit autentické vztahy, navázat zno-
vu dialog s druhými, odpočinout si a vrá-
tit se k tomu, co činí život křesťana 
křesťanským. Nemělo by ale jít pouze 
o lidské úsilí, neboť křesťanská teologie 
a spiritualita považuje půst za Boží 
milost, kdy člověk naslouchá Božímu slo-
vu a svůj život podle něho uzpůsobuje.

Tři pilíře postní doby

Almužna

Slovo almužna znamená z řečtiny 
milosrdenství. Jde o mnohem víc než 

a

a

a

a

o pár mincí žebrákovi. Jde o to, že se 
máme stávat milosrdnými, tedy velkory-
sými, odpouštějícími lidmi, se srdcem mi-
lým a otevřeným, že se máme stát Bohu 
podobnými. Je to cíl vysoký, ale krásný, 
jediný, k němuž má člověk směřovat, 
chce-li se stát skutečně v plném smyslu 
člověkem. 

„Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj 
budit pozornost, jako činí pokrytci v sy-
nagógách a na ulicích, aby došli slávy 
u lidí; amen, pravím vám, už mají svou 
odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, 
ať neví tvá levice, co činí pravice, aby 
tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj 
Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ 
(Mt 6,2-4)

Modlitba

Modlitba není automatické odříkávání 
modliteb, nýbrž trávení času s Bohem, 
stálý život v jeho přítomnosti. 

„A když se modlíte, nebuďte jako 
pokrytci: ti se s oblibou modlí v syna-
gógách a na nárožích, aby byli lidem na 
očích; amen, pravím vám, už mají svou 
odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do své-
ho pokojíku, zavři za sebou dveře a mod-
li se k svému Otci, který zůstává skryt; 
a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 
odplatí.“ (Mt 6,5-6)

Půst

Postem není myšleno jen samotné ode-
pření si jídla či něčeho jiného (např. ma-
sa, alkoholu, sladkostí, sledování televi-
ze, dojíždění autem, tanečních zábav...). 
Nejedná se o obyčejný sebezápor, odřek-
nutí si něčeho, co je v našem životě 
postradatelné, zbytečné, překážející či co 
nás spoutává. Znamená to, že zříkáním 
se těchto věcí získáváme něco jiného 
a většího a dáváme tak ve svém životě 
větší prostor Bohu a máme možnost více 
poznat sami sebe. Stáváme se totiž citli-
vějšími pro Boží přítomnost a díky tomu 
také milosrdnějšími lidmi.

„A když se postíte, netvařte se utrá-
peně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj 
vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; 
amen, pravím vám, už mají svou odmě-
nu. Když ty se postíš, potři svou hlavu 
olejem a tvář svou umyj, abys neukazo-
val lidem, že se postíš, ale svému Otci, 
který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vi-
dí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,16-18)

Neděle postní doby

Dle úvodních slov vstupní antifony má 
prvních pět postních nedělí tyto názvy:

1. neděle postní: Invocavit 

Invocavit me = Povolal mne

Tuto neděli, pokud se tak nestalo již na 

a

a

a

a

Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3

Stín otce
U příležitosti 150. výročí prohlášení 

sv. Josefa patronem univerzální církve 
byl zveřejněn dne 8. prosince 2020 
apoštolský list Svatého otce Františka 
„Patris Corde“ (Otcovským srdcem). 
Přinášíme Vám poslední kapitolu toho-
to listu – Stín otce. Kdo by měl zájem 
přečíst si celý list, najde ho na webo-
vých stránkách www.cirkev.cz

Polský spisovatel Jan Dobraczyński ve 
své knize Stín otce vypráví formou ro-
mánu život svatého Josefa. Podmanivý 
obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, 
který je ve vztahu k Ježíši pozemským 
stínem nebeského Otce. Chrání jej, 
opatruje a nikdy se od něj nevzdaluje, 
aby sledoval jeho cestu. Pomysleme na 
to, co připomíná Mojžíš Izraeli: „V pouš-
ti jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh 
nesl, jako člověk nosí své dítě, po celou 
cestu“ (Dt 1,31). Takto žil Josef své 
otcovství po celý život. 

Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím 
stává. Nelze se jím stát pouhým přivede-
ním dítěte na svět, nýbrž zodpovědnou 
péčí o ně. Pokaždé, když na sebe někdo 
vezme zodpovědnost za život někoho 
druhého, stává se tak v určitém smyslu 
jeho otcem. V současné společnosti to 
nezřídka vypadá, jako by děti neměly 
otce. I dnešní církev potřebuje otce. Na-
pomenutí svatého Pavla Korinťanům je 
stále aktuální: „I kdybyste měli na tisíce 
vychovatelů v křesťanské víře, otců 
nemáte mnoho“ (1 Kor 4,15). Každý kněz 
či biskup by měl jako apoštol dodat: „Já 

jsem se stal vaším otcem v Kristu Ježíši“. 
A Galaťanům říká: „Moje děti, znovu vás 
bolestně rodím, dokud nenabudete po-
doby Kristovy“ (Gal 4,19). 

Být otcem znamená připravit dítě na 
život, na realitu. Nikoli je zadržovat 
a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho 
rozhodování, svobodě a hledáním ře-
šení. Možná proto tradice nazývá Josefa 
otcem „nejcudnějším - nejčistším“. Není 
to jen emotivní přívlastek, nýbrž souhrn 
postoje, který vyjadřuje opak vlastnění. 
Cudnost je svoboda od majetnictví ve 
všech oblastech života. Láska je skuteč-
ně láskou tehdy, je-li cudná. Láska, která 
chce vlastnit, je v posledku vždy nebez-
pečná: uvězňuje, dusí a činí nešťastný-
mi. Sám Bůh miluje člověka čistou lás-
kou, dává mu také svobodu pochybit 
a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy 
logikou svobody, a Josef dovedl milovat 
mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl 
do středu sebe. Uměl opustit střed a či-
nit středem svého života Marii a Ježíše. 

Josefovo štěstí nespočívá v logice 
sebeobětování, nýbrž sebedarování. 
V tomto člověku nikdy nezachytíme 
frustraci, nýbrž důvěru. Jeho setrvání 
v tichosti neopanovávají nářky, ale pro-
jevy konkrétní důvěry. Svět potřebuje 
otce, odmítá vládce, odmítá toho, kdo 
chce vlastnit druhého, aby zaplnil svou 
prázdnotu; odmítá ty, kdo zaměňují au-
toritu za autoritářství, službu za servi-
litu, konfrontaci za útisk, dobročinnost 
za bezcitnou asistenci, sílu za destrukci. 
Každé skutečné povolání se rodí ze se-

bedarování, které uzrává přerodem 
oběti. Také kněžství a zasvěcený život 
žádá tento typ zralosti. Tam, kde povo-
lání k manželství, celibátu či panenství 
nedosáhne zralosti sebedarování a za-
staví se u pouhé logiky oběti, se namísto 
znamení krásy a radosti lásky může stát 
výrazem neštěstí, smutku a frustrace. 

Otcovství, které nepodlehne pokušení 
žít život dětí, otevírá netušené obzory. 
Každé dítě v sobě vždy nese tajemství, je 
originálem, který se může ukázat jen 
s pomocí otce, který respektuje jeho 
svobodu. Takový otec si je vědom, že 
jeho vychovatelská činnost jednou skon-
čí a naplní svoje otcovství tehdy, když se 
stane „zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je 
samostatné a ubírá se životní cestou 
samostatně. Tehdy se ocitne v situaci 
Josefa, který vždycky věděl, že ono dítě 
nebylo jeho, ale bylo mu jednoduše svě-
řeno do péče. To je v podstatě to, co 
dává na srozuměnou Ježíš slovy: „Ni-
komu na zemi nedávejte jméno „otec“, 
jenom jeden je váš Otec, a ten je v ne-
besích“ (Mt 23,9). 

Pokaždé, když uplatňujeme své otcov-
ství, si musíme připomínat, že nejde 
o vlastnictví, nýbrž o „znamení“, odka-
zující k otcovství vyššímu. V jistém 
smyslu jsme všichni vždy v Josefově 
situaci, jsme stínem jediného nebeského 
Otce, který „dává vycházet svému slunci 
pro zlé i dobré a sesílá déšť spravedlivým 
i nespravedlivým“ (Mt 5,45), stínem, 
který jde za Synem.

Popeleční středu, je svěcen popel a věří-
cím je udělován popelec. Pokud byl po-
pelec ve farnosti udělován na Popeleční 
středu, můžou ti, kteří se tohoto obřadu 
nemohli zúčastnit, přijmout popelec na 
začátku nedělní mše svaté.

2. neděle postní: Reminiscere

Reminiscere miserationum tuarum = 
Rozpomeň se na své smilování

3. neděle postní: Oculi 

Oculi mei semper ad Dominum = Mé 
oči stále vyhlíží Pána  

Pokud se ve farnosti připravují kate-
chumeni, kteří přijmou o Velikonocích 
svátost křtu, přijímají tuto neděli první 
skrutinium a je možné použít vlastních 
mešních textů z liturgického cyklu A: Roz-
mluva se Samařskou ženou (J 4,5-42).

4. neděle postní: Laetare 

Laetare Ierusalem = Raduj se, 
Jeruzaléme 

a

a

a

O této neděli se může používat litur-
gická barva růžová, která vyjadřuje ra-
dost blížících se Velikonoc. Katechume-
nům se uděluje druhé skrutinium a text 
evangelia připomíná uzdravení slepého 
(J 9,1-41).

5. neděle postní: Judica  

Iudica me Deus = Zjednej mi právo, 
Bože  

Katechumeni přijímají třetí a poslední 
skrutinium a text evangelia připomíná 
vzkříšení Lazara (J 11,1-45).

Květná neděle: In Palmis  

Tento den si církev připomíná slavný 
vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Přede 
mší svatou se věřící shromáždí většinou 
v jiném kostele nebo na jiném vhodném 
místě mimo kostel, k němuž má průvod 
směřovat. V rukou drží ratolesti (větši-
nou větvičky kočiček), které kněz během 
tohoto obřadu pokropí svěcenou vodou 
a kněz přečte jedno ze čtyř evangelií 
o vjezdu Páně do Jeruzaléma (v li-
turgickém roce A: podle Matouše, B: pod-

a

a

le Marka nebo Jana, C: podle Lukáše). 
Poté je zahájen průvod, který může být 
doprovázený oslíkem a který směřuje do 
kostela, kde bude slavena mše svatá. Při 
průvodu se zpívají antifony: „Z Jeruza-
léma vyšly zástupy naproti Pánu; děti 
mávaly olivovými ratolestmi a všichni 
volali: Hosana na výsostech... Lidé pro-
stírali Pánu na cestu své pláště a volali: 
Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, 
který přichází ve jménu Hospodinově!“ 
Pokud se nemůže konat průvod mimo 
kostel, oslaví se vjezd Páně uvnitř koste-
la slavnostním vstupem před hlavní mší 
nebo se alespoň koná na začátku mše 
svaté krátká připomínka na vjezd Páně 
do Jeruzaléma. Při mši svaté se čtou 
nebo zpívají (vícehlasně) pašije, tj. 
úryvky z evangelií o utrpení a smrti 
Ježíše Krista. V římském ritu s pašijemi 
můžeme setkat jen dva dny v roce: na 
Květnou neděli (z jednoho ze synoptic-
kých evangelií dle ročního cyklu) a na 
Velký pátek (Janovy pašije). 

Radka Blajdová, www.cirkev.cz
a
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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

5

Lidé kolem nás: varhaník Tadeáš Przyhoda hraje 
„jak do tańca, tak i do różańca”

V tomto čísle našeho farního 
časopisu v rámci volného pokračová-
ní v představování lidí z naší farnosti 
Vám, drazí čtenáři, přiblížím osob-
nost pana Tadeáše Przyhody, jedno-
ho z našich farních varhaníků. 

Pan Tadeáš Przyhoda se narodil 
24. května 1947, a jak mi řekl, je 
ročník 47, a dá-li mu Pán, tak letos 
bude mít 74 a jeho oblíbená čísla 
čtyřka a sedmička se prohodí. Je že-
nat od roku 1968, s manželkou 
Annou vychovali čtyři děti, tři syny 
a jednu dceru. Všechny děti jsou již 
dospělé a mají své rodiny. Pan 
Tadeáš je synem pana Franciszka 
Przyhody, dlouholetého varhaníka 
jak u nás v Třinci, tak i ve farnosti 
sv. Martina v polské přeshraniční 
obci Leszna Górna. Pan Franciszek 
příležitostně hrával na varhany 
i v polském Cieszynie a strávil u var-
han šedesát let. Zemřel v požehna-
ném věku 81 let v roce 2000. Určitě 
si ještě leckdo z nás pana Franciszka 
Przyhodu pamatuje, většinou hrál 
během ranních mší svatých. 

Není proto vůbec překvapivé, že 
pan Tadeáš byl od útlého dětství veden 
k hudbě a právě jeho tatínek Franciszek 
byl jeho prvním učitelem. Ale sám otec 
uznal, že vzdělávání musí mít svůj řád 
a systém, a proto další hudební výuka 
probíhala na třinecké lidové škole umě-
ní, kde se mladý Tadek učil hru na klavír 
a kytaru. Další vývoj přinesla střední 
škola, polské gymnázium v Českém Těší-
ně. Tehdejší učitel hudby na gymnáziu 
pan Edward Kaim angažoval mladého 
studenta Tadka do české scény Těšín-
ského divadla, kde v rámci tehdy hra-
ného muzikálu Limonádový Joe hrál pan 
Tadek na banjo s kytarovými akordy, 
v doprovodné kapele k muzikálu. Celkem 
odehráli téměř šedesát představení, byla 
to krásná doba dospívání. Kromě toho 
v první polovině šedesátých let minulého 
století hrál právě na banju třikrát za 
týden v klubu v Třinci, v budově „starého 
kina“, poté Classicu či POP ARTu, nyní 
budova na ulici 1. máje 500. Působil 
v kapele, která hrála tehdy moderní 
dixyland. Zhruba od roku 1967 až do 
roku 1990 pan Przyhoda rovněž dopro-
vázel na klavír Zespół rytmiki i baletu při 
ZG PZKO v Českém Těšíně, a to vystou-
pení různých dětských skupin, které tam 
dlouhodobě působily v rámci volnočaso-
vých aktivit. Po maturitě v roce 1965 byl 
sice přijat na ostravskou VŠB, ale v dů-
sledku zdravotních komplikací na vyso-
kou školu nakonec nenastoupil. Místo 
toho nastoupil v polovině šedesátých let 

do Třineckých železáren, kde zůstal až do 
odchodu do důchodu koncem roku 
2008. Celou dobu pracoval v mikrofil-
movém reprografickém středisku, mezi-
tím si doplnil vzdělání v oboru průmys-
lové fotografie, což přímo souviselo s je-
ho profesí. V osobním životě došlo k vý-
znamné změně v roce 1968, kdy se oženil 
s paní Annou Pawlus a postupně se jim 
narodily čtyři děti. Jeho láska k hudbě 
však pokračovala dál. Například již v ro-
ce 1968 – náhodou, na výzvu svého otce 
– si udělal příslušné zkoušky a od té 
doby působil jako hráč na klávesy jak 
v obřadní síni třinecké radnice (svatby, 
vítání občánků), tak v obřadní síni u tři-
neckého hřbitova na Folvarku (pohřby). 
Pan Tadek velmi rád vzpomíná léta še-
desátá: v té době byl rovněž členem 
bigbítové skupiny GOLD CROWNS, kte-
rá působila v rámci MK PZKO ve Starém 
Třinci. Měla obsazení tří kytar a bubnů, 
pan Tadek hrál na sólovou kytaru. Hráli 
na různých akcích zejména skladby v té 
době velmi populárních The Beatles. Jak 
vzpomíná, k úspěchu pomohlo i na teh-
dejší dobu stylové oblečení: bílé košile 
a na rukávu na černém podkladu žlutá 
koruna… ach, zlatá léta šedesátá! Same-
tová revoluce v roce 1989 přinesla změny 
a nové možnosti i pro pana Tadka 
Przyhodu: začal působit jako „muzikant 
na akcích“, hrát na keyboardu a zpívat na 
různých společenských akcích. Zejména 

to byly oslavy životních jubileí a svat-
by. Velmi ho vždy těšilo, když se 
hosté dobře bavili. Takto strávil dal-
ších 25 let a tuto činnost ukončil kon-
cem roku 2014. Ale, pozor, to hlavní 
z pohledu farního časopisu teprve 
přichází: pan Przyhoda nehrál „jen 
do tańca ... ale i do różańca“. Druhou 
- jak se mi svěřil, významnější - část 
jeho uměleckého života představuje 
celoživotní angažovanost v katolické 
církvi v roli varhaníka. Když z far-
nosti Bystřice, kam se pan Przyhoda 
přestěhoval po svatbě, odešel dosa-
vadní varhaník pan Hes do Frýdku-
Místku, nebyl po tři neděle nikdo, 
kdo by doprovázel varhanním dopro-
vodem bohoslužby a zpíval. Tehdy, 
bylo to v roce 1975, ho oslovil 
tehdejší duchovní správce vendryň-
ské, bystřické a nýdecké farnosti 
P. Oldřich Prachař s otázkou „Ne-
chceš to zkusit?“ A pan Tadek řekl 
„Ano!“. Poprvé seděl u varhan 
v Bystřici o Slavnosti seslání Ducha 
svatého roku 1975 a od té doby toto 
místo neopustil. Kromě toho více než 
45 let je i varhaníkem ve filiálním 
kostele v Nýdku. Každou neděli 

odejde před osmou hodinou ranní a vrací 
se domů na oběd kolem jedné, a to má za 
sebou tři mše svaté. Kromě toho pří-
ležitostně hrál v Ropici, Střítěži, Gutech 
(ještě v bývalém kostelíku), Jablunkově 
a ve Vendryni. V období, kdy mši svatou 
v Bystřici v 8:30 pravidelně v rámci 
výpomoci sloužili kněží z třinecké far-
nosti se dobře seznámil s naším panem 
farářem P. Františkem Vrublem. Ten ho 
poprosil, zdali by nevzal v Třinci ranní 
mše svaté během týdne nebo občas 
i pohřby, jako výpomoc pro našeho 
hlavního farního varhaníka Stanislava 
Janczyka. A tak od 1. února 2012 až 
doteď pan Tadek hraje ranní mše svaté 
během týdne, již devět let je pomocným 
třineckým varhaníkem. Asi jako každý 
varhaník i on má své oblíbené písně. 
Jsou to: „Blíž k Tobě blíž Bože můj“, 
„W krzyżu cierpienie“, „Pójdź do Jezusa“, 
„Serdeczna Matko“ a „Po górach doli-
nach“. Na závěr tohoto medailonku 
možná to nejdůležitější dle slov pana 
Tadka Przyhody „Velké poděkování za 
celoživotní podporu, pochopení a tole-
ranci lásky k hudbě manželce, paní Anně 
Przyhodové!“ Rád tímto tlumočím jeho 
poděkování, za nás třinecké farníky při-
dávám poděkování jemu i jeho paní. 
Přejeme jim oběma ještě dlouhé roky 
v pevném zdraví a prosíme Pána Boha 
o Jeho požehnání. 

Marian Kozok  
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Stanovisko České biskupské konference 
k očkování proti covid-19

Česká biskupská konference (ČBK) vydává 
toto stanovisko v situaci pandemie nemoci 
covid-19, kdy se objevuje velké množství pro-
tichůdných tvrzení o očkování, z nichž někte-
rá jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou 
součástí různých konspiračních teorií.

Vědci celého světa se v tomto roce spojili 
v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud možno 
účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci covid-
19. Současně se však šíří pochybnosti o etice 
vývoje a výroby některých očkovacích látek, 
které jsou (domněle či skutečně) spojeny s pou-
žitím tkání pocházejících z potracených lidských 
plodů.

Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je 
posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv oka-
mžiku své existence, tedy i v těch počátečních 
momentech, které předcházejí jeho narození,“ 
napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evan-
gelium vitae. Křesťanská tradice proto vždy 
odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako 
velké mravní zlo. Z tohoto důvodu také považuje 
využití buněk získaných při umělém potratu 
k lékařským účelům za nepřípustné.

Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním ne-
mocem) lze vyrobit a testovat, aniž bychom 
nutně potřebovali materiál pocházející z lidských 
plodů. Na nich se na různých místech na světě 
usilovně pracuje. Současně ale bohužel platí, že 
většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně 
během několika následujících měsíců dostupná, 
byla vyvinuta s pomocí eticky problematického 
materiálu.

V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 
2020) uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín 
proti covid-19.

Některé výzkumné týmy a farmaceutické spo-
lečnosti při vývoji vakcíny vůbec nepoužily bu-
něčné kultury pocházející z potracených lidských 
plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo 
výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, 
Janssen Pharmaceutica NV). V ostatních přípa-
dech se na těchto buňkách jen testovala účinnost 
výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby 
byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, 
Moderna, NovaVax).

Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy 
(z etického hlediska) rovny.

V této souvislosti je třeba připomenout zásadní 
vyjádření Papežské akademie pro život z let 
2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 
2008. Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morál-
ní zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří 
používají morálně problematický biologický ma-
teriál, a morální zodpovědností příjemců konkrét-
ních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína 
a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení 
zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo 
očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím 
buněk získaných morálně problematickým 
způsobem. Ke stejnému závěru dochází i nej-
novější dokument Kongregace pro nauku víry 
z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se 

to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pa-
cientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny 
k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtíž-
nější kvůli speciálním podmínkám skladování 
a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi 
distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické 
orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu 
k očkování“.

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí 
být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak ne-
schvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle 
svých možností též usiluje o to, aby byla v bu-
doucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.

Každý člověk má povinnost pečovat o své 
zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak 
o tom píše i Katechismus katolické církve 
v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění 
je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy 
nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné 
dobro.

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost 
vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lé-
kařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě 
oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby 
o objasnění často kladených otázek, principů 
fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich 
zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba 
k alarmujícím zprávám na sociálních sítích 
a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsud-
kem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.

Úkolem České biskupské konference není 
suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravot-
nictví v této oblasti. 

  
Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na 

Je však na místě rozptýlit 
největší obavy řady věřících a vnést do prob-
lematiky určité světlo. Proto chceme zopako-
vat: nechat se očkovat je morálně přípustné.

zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné 
dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme 
jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spolu-
občany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 zna-
mená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na 
životě.

 
„

 V takovém 
případě však člověk musí zodpovědným způ-
sobem udělat vše potřebné pro to, aby případně 
nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních 
a jiných důvodů nemohou být očkováni.

Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, 
že o žádné otázce týkající se člověka „nelze 
uvažovat jen v částečných perspektivách ať bio-
logických [či] psychologických. [...] Je nezbytné 
brát v úvahu celého člověka a celé poslání, 
k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska 
nadpřirozená a věčná“.

My křesťané máme být pro celou společnost 
svědky naděje v moc Kristova vzkříšení. Zdraví 
i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou 
nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. 
Proto nezapomínejme na útěchu a posilu ply-
noucí z Eucharistie, milost svátosti smíření 
a pomazání nemocných a hojné Boží dary, které 
si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa 
během tohoto mimořádného roku. Buďme připra-
veni kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je 
Cesta, Pravda a Život – a především největší 
láska našeho srdce.

Olomouc, 22. prosince 2020

Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný 
v ČBK za oblast bioetiky 

Na druhou stranu nelze nikoho diskrimi-
novat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat.
Očkování obvykle není morální povinnost, 

a proto musí být dobrovolné.“

Výzva biskupů k přihláškám 
do kněžského semináře 

Milé sestry a bratři, obracíme se na vás jako 
každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí 
o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš 
společný úkol – prosit o nové kněze a řeholní 
povolání. 

Pandemie a mnohá omezení nám připomněly, 
že bez svátostné služby se nám těžce kráčí do 
nebeského království. O to více vás všechny, 
bratři a sestry, vybízíme k ustavičné modlitbě 
o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto 
úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme 
modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se 
v současnosti na kněžství připravují. 

Obracíme se nyní na vás, mladí muži. Pán 
provází váš život svou přítomností a svou milostí. 
Vidí vaši životní cestu. A jako kdysi apoštoly, 
i dnes volá mnohé do služby v církvi. Zkoumejte 
svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po 
duchovním povolání, zda se neozývá s jemností, 
ale i s jistou neodbytností. S odvahou rozvažujte, 

zda služba Božímu lidu, hlásání Božího slova 
a starost o spásu duší se nerodí jako naplnění 
vašeho životního poslání. Jsme si vědomi, že to 
není někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže 
vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu 
odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na 
Pánově vinici.

Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na 
kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba 
i za svým biskupem. 

Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají 
maturitu již za sebou a chtějí se k takovému 
kroku rozhodnout, chceme informovat o možnosti 
podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na 
biskupství prostřednictvím pana faráře do konce 
března 2021. Chceme vás ujistit svou modlitbou, 
modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží 
každé duchovní povolání.

biskup František Václav a biskup Martin 
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FATYM
I když FATYM nespadá pod ostrav-

sko-opavskou diecézi, ale patří do die-
céze brněnské, měla jsem možnost se 
s ní blíže seznámit a ráda bych se o tuto 
skutečnost s Vámi podělila.

FATYM – farní tým má základní heslo 
„Omnia ad Bonum adhibere“ (všechno 
využít k dobrému). Mezi jednu ze zásad 
FATYMu patří i to, že se věnuje tomu, co 
se zdá dobré, ale čemu není v Církvi 
věnovaná přiměřená pozornost. 

FATYM Vranov nad Dyjí vznikl 
v červenci 1996. Zakládajícími členy 
FATYMu jsou P. Pavel Zahradníček, 
který tuto myšlenku přijal a nadchl pro 
ni P. Marka Dundu a společně si ke 
spolupráci vybrali tehdejšího jáhna, 
dnes již kněze, P. Milana Plíška. FATYM 
se začal starat o farnosti kolem vra-
novské přehrady a s postupujícím časem 
těchto farností přibývalo.

Čtyřikrát ročně vydává FATYM zpra-
vodaj (vánoční, velikonoční, prázd-
ninový a dušičkový), který je osobně 
předáván do všech domácností v oblasti 
FATYMu. Pro vydávání zpravodaje si 
FATYM pořídil starší tiskařské stroje, 
které se nachází v Lančově v Max-
miliánum (centrum tiskového apošto-
látu A.M.I.M.S. – Maxmiliánum podle 
svatého Maxmiliána Kolbe) a užívá je 
i k tištění brožurek. 

V souvislosti s tiskovým apoštolátem 
se FATYM věnuje i vydávání časopisu 
Milujte se!, který vychází od roku 2007 
čtyřikrát ročně. Všechna dosud vy-
daná čísla můžete nalézt v pdf. na 
www.milujte.se. V roce 2012 vycházel 
nákladem 41 000 kusů a nyní až kolem 
50 000 kusů.

FATYMské nakladatelství A.M.I.M.S. 
vydalo ve svém tiskovém apoštolátu již 
více než 100 titulů, o které je velký 
zájem. Jsou šířeny pouze za výrobní 
cenu, tzn. do 20 Kč, a často i rozdávány 
zdarma těm, kteří by si je za peníze 
nemohli dovolit, ale rádi si je přečtou.

Veškeré materiály, které FATYM 
zpracovává a šíří, jsou určeny k volnému 
šíření a k evangelizaci, vždyť právě o to 
FATYMu hlavně jde. Jedním ze za-
jímavých nápadů jsou i FATYMská 
hesla, která jsou stále doplňována o dal-
ší, a díky nimž si mnozí snadno osvojí 
pravdy víry a základní životní postoje 
v křesťanském duchu. 

S tiskovým apoštolátem A.M.I.M.S. 
souvisí i křesťanská internetová televize  
TV-MIS. Zájemci zde najdou mnoho 

materiálu pro zábavu i duchovní život 
a zvláště cenné jsou zde archivní audio 
a videozáznamy, kterým by jinak hrozilo 
nebezpečí, že by se nemusely uchovat. 
Takto jsou snadno dostupné pro širokou 
veřejnost prostřednictvím internetu.

Od začátku se členové FATYMu věnují 
práci s dětmi a mládeží a každoročně 
pro ně pořádají řadu táborů a mnoho 
dalších akcí. Vznikly společenství dospí-
vajících dívek Marianek (název podle 
Panny Marie) a chlapců Soluňáků (ná-
zev podle bratrů ze Soluně – sv. Cyrila 
a sv. Metoděje). A jejich smyslem je 
společně se setkávat, účastnit se exer-
ciciích, zpívat, hrát hry, jezdit na výlety, 
pomáhat ve farnostech, pořádat tábory 
pro děti…

Od roku 1997 se FATYM věnuje 
i Lidovým misiím. Lidové misie nejsou 
nic jiného než duchovní cvičení pro 
celou obec. Zjednodušeně řečeno: do 
farnosti přijede několik kněží, kteří mají 
mnoho kázání a vedou spoustu dalších 
přídavných programů. Pokud možno 
kontaktují se téměř se všemi lidmi 
a snaží se každého povzbudit, aby se 
v něm probudilo to nejlepší, co v něm je. 
Misie se týkají všech lidí, věřících 
i nevěřících. Všichni mají být lidovými 
misiemi povzbuzeni, aby se v nich znovu 
projevilo dobro.

V roce 1999 si FATYM adoptoval 
nejmrtvější farnost v ČR – severočeský 
Jeníkov u Duchcova, který je od 
Vranova nad Dyjí vzdálený 300 km. Od 
té doby se intenzivně rozvíjí spolupráce 
mezi lidmi z oblasti FATYMu a z oblasti 
Jeníkovska. Podobně jako na Jižní 
Moravě, i v adoptované farnosti in-
vestují čas do oprav kostelů a far a po-
máhají lidem ke sbližování se a povzbu-
zují je ve víře. 

Od roku 2001 se chodí z Vranova nad 
Dyjí pravidelně na pěší pouť na Ve-
lehrad. FATYM pořádá i jiné pěší poutě, 
např. květnovou pouť z Prahy do Je-

níkova, pěší pouť mužů z Vranova nad 
Dyjí do Jevišovic, dívčí pěší pouť 
z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří,  
pouť z Kobylí do Žarošica další. Vždy 
15. den v měsíci se ve Vranově konají 
pravidelné měsíční poutě Nový Jeru-
zalém. P. Jan Peňáz vybízí lidi, zvláště 
mladé k putování, k navštívení poutních 
míst. Ve svých knihách (Pojď na pouť, 
Pouť do Říma od A do Z) vypráví o svém 
putování a zážitcích během cest.

V roce 2005 se FATYM začíná vě-
novat Společenství čistých srdcí. 
(www.spolcs.cz) Jedná se o mládež, 
která se rozhoduje růst k ideálu čistého 
srdce a čistotu si udržet až do man-
želství.

Na mapě České republiky postupně 
hledají a vyznačují místa farností, 
kostelů, rodiště svatých osobností, místa 
pokání, katolických událostí a zají-
mavosti. Vedou k zamyšlení nad naší 
zemí, historií a náboženstvím, také 
k touze navštívit tato místa a v ne-
poslední řadě i k pomoci je renovovat 
a proměňovat k dobru všech lidí. K zá-
služným činům FATYMu se pojí i vybu-
dování nového kostela na Šumné.

FATYM je vděčný za každý zájem ze 
strany farníků i ostatních, ať už se jedná 
o zakoupení knih a časopisů, šíření 
povědomí o jejich působení nebo o ma-
teriální a finanční pomoc. Pokud to si-
tuace umožní a kostely se zase otevřou 
pro veřejnost, budu se snažit dávat časo-
pisy Milujte se! i knihy od A.M.I.M.S. na 
stůl v boční kapli našeho kostela. Budu 
ráda, když si je vezmete a rozdáte i svým 
známým a příbuzným. Stojí za to si je 
přečíst. Pokud Vás FATYM zaujal, 
můžete se více o něm dozvědět na 
www.fatym.com. Zde je účet, na který 
můžete přispět: 2101330155/2010, 
specifický symbol 7777, variabilní 
symbol 8888.

Terezka Szkanderová, vaše třinecká 
varhanice 

Milý Otče Františku,
žijeme nyní v době plné vládních omezení, zákazů, příkazů a restrikcí, které 

sice značně ovlivňují naše životy, ale nedokážou zastavit čas… A tak uplynul 
další rok a všichni jsme se ocitli blíže věčnosti a našemu osobnímu setkání 
s Pánem.

V této nelehké době, a také do dalších let, Vám přejeme požehnání, pevné 
zdraví, modlitby Vám svěřeného Božího lidu, které plynou z našich upřímných 
srdcí.

Vaši farníci i všichni čtenáři farního časopisu MOST
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Jsem veden láskou svého lidu, následujícího Ježíše Krista
Rozhovor s papežem Františkem 

uveřejněný dne 31.10.2020.

Tichý hlas, provázený úsměvem, říká: 
„Dobrý den, buďte vítán….” – takto mne 
ve vatikánských komnatách přijímá Svatý 
otec, který se uvolil odpovědět na otázky, 
jež otřásají církví, dělají starosti kardi-
nálům, sužují věřící a rozdělují církevní 
zaměstnance na ty, kteří mu pějí hosana 
anebo ho kritizují podle toho, do jaké 
farnosti patří - začíná svoji reportáž z roz-
hovoru Gian Marco Chiocci z italské 
agentury Adnkronos a pokračuje: Setkat 
se s papežem není každodenní záležitost, 
přináší to vzácné, intenzivní a silné emo-
ce, ačkoli pán domu dělá vše pro to, aby 
host byl nejenom v pohodě, ale dokonce, 
což je vskutku paradoxní, na stejné ro-
vině. Rozmlouvat s ním v prosté místnosti 
se dvěma židlemi, stolem a křížem, za-
tímco venku se šíří obavy z pandemie 
a tváří v tvář neznámu roste touha po 
naději a po víře - víře, která se podle 
někoho vytrácí kvůli skandálům, rozha-
zování, neustálým Františkovým revolu-
cím, jakož i viru. O tom všem bude mluvit 
papež v tomto rozhovoru.

Je to vhodná příležitost, jak zmínit 
a nastínit letitý problém morálky za vati-
kánskými hradbami, což papež nemá 
problém nazvat „odvěkým nešvarem, kte-
rý se v průběhu staletí předává a transfor-
muje“, ale který se každý jeho předchůd-
ce, někdo více, někdo méně, snažil potřít 
za pomoci prostředků a lidí, na které se 
v té chvíli mohl spolehnout. „Bohužel, ko-
rupce je cyklický příběh, který se opakuje. 
Přijde někdo, kdo vše vyčistí a urovná, ale 
potom se začne znovu v očekávání, že této 
degeneraci učiní přítrž někdo další.“

V životě církve se během tisíciletí určitě 
nevyskytnul papež, který by byl tak od-
vážný a nedbal na to, že si znepřátelí 
mocnou římskou kurii a podnikatelskou 
sféru, která jí poklonkuje. František se 
rozhodl uklidit církevní hodnostáře, tíh-
noucí k upřednostňování peněz („kterým 
– jak řekl – první  otcové i svatý František 
říkali ďáblovy výkaly“) před křížem.

V souladu se svými františkánskými 
zásadami Kristův vikář činí to, co se pro 
církev dosud neodhodlal učinit nikdo, to-
tiž aby byla domem ze skla, transparentní 
jako v počátcích, obrácená k těm posled-
ním, k lidu. V církvi pro chudé a více 
misionářské – a to je Františkovo krédo – 
není místo pro toho, kdo se obohacuje 
nebo dává zbohatnout svým nejvěrněj-
ším, nehodně oděn klerikou.

„Církev je a zůstává silnou, ale téma 
korupce je hluboký problém, sahající do 
hloubi staletí. Na začátku svého ponti-
fikátu jsem byl navštívit Benedikta XVI. 
Když mi předával takovou velkou krabici, 
řekl: »Tady uvnitř je všechno. Jsou tam 
akta s těmi nejkomplikovanějšími situa-
cemi. Já jsem došel až sem (ukázal), 

A

intervenoval jsem a poslal dotyčné pryč, 
a nyní… je to na tobě«. Neudělal jsem 
tedy nic než to, že jsem od papeže Bene-
dikta převzal štafetu a pokračoval v jeho 
díle.“ Právě, Benedikt XVI. - Tradi-
cionalistická a konzervativní narace po-
dává, že emeritní papež s tím úřadujícím 
– a naopak – nepřetržitě válčí: spory, 
třenice, popudlivost, rozdílnost pohledů 
na všechno a na všechny, pokoutní pikle.

Je na tom něco pravdy? Svatý otec se na 
pár vteřin odmlčí a pak se zasměje: 
„Benedikt je pro mne otcem a bratrem. 
Dopisy adresované jemu podepisuji »sy-
novsky a bratrsky«.  Chodím za ním často 
tam nahoru (ukazuje rukou směrem ke 
klášteru Mater Ecclesiae hned za bazi-
likou sv. Petra), i když poslední dobou 
trochu méně, protože jej nechci namáhat. 
Vztah je opravdu dobrý, velmi dobrý, sho-
dujeme se v tom, co dělat. Benedikt je 
dobrý člověk, zosobněná svatost. Mezi 
námi nejsou problémy. Každý můžeme ří-
kat a myslet, co chceme. Považte, že se 
o nás dokonce říká, že já a Benedikt jsme 
se pohádali o to, který hrob bude jeho 
a který můj.“

Papež navazuje nit hovoru zdáli a pře-
mítá o tom, co si myslel o konkrétních 
nešvarech v církvi, když nastoupil na 
Petrův stolec. Bylo to nic proti tomu, co 
nalezl potom, když zabořil ruce do ne-
průhledné správy vatikánských financí, 
Svatopetrského haléře, neopatrných za-
hraničních investic a málo charitativních 
aktivit pastýřů duší, proměněných na hra-
bivé vlky.

Bergoglio odkazuje na svatého Ambro-
že, biskupa, teologa a římského světce, 
aby naznačil svoji linii: „Církev byla 
vždycky casta meretrix, hříšnice. Lépe 
řečeno, její část, protože drtivá většina jde 
opačným směrem a sleduje správnou 
cestu. Je však nepopiratelné, že osobnosti 
různého typu a postavení, církevní hod-
nostáři a mnozí fingovaní laičtí přátelé 
církve zapříčinili promarnění movitého 
a nemovitého majetku, který nebyl Va-
tikánu, nýbrž věřících. Oslovuje mne 
evangelium, kde Pán vybízí k volbě: buď 
následuješ Boha anebo peníze. To řekl 
Ježíš. Není možné držet se obojího.“

Od svatého Ambrože přechází papež ke 
svojí babičce, která jej zásobovala 
dobrými radami: „Nebyla určitě teoložka, 
ale nám dětem vždycky říkala, že ďábel 
vstupuje přes peněženku. Měla pravdu.“ 
Jako měla pravdu ona stařenka, kterou 
potkal v jedné chudinské čtvrti v Buenos 
Aires v den, kdy zemřel Jan Pavel II.: „Byl 
jsem v autobuse – vzpomíná František – 
a jel jsem do jedné favely, když přišla ta 
zpráva, která obletěla svět. Během mše 
jsem vybídnul k modlitbě za zesnulého 
papeže. Po skončení bohoslužby ke mně 
přistoupila jedna chudá žena a ptala se na 
to, jak se volí papež. Řekl jsem jí o bílém 

dýmu, kardinálech a konkláve. Ona mne 
přerušila a řekla: »Poslyšte, Bergoglio, až 
se stanete papežem, nejprve si obstarejte 
nějakého pejska.« Odpověděl jsem jí, že 
se jím stanu stěží, ale v případě, že ano, 
proč bych si měl pořizovat psa? - »Pro-
tože pokaždé, když půjdete k jídlu – od-
pověděla – dáte kousek nejprve jemu, 
a pokud zůstane pejsek naživu, budete se 
moci najíst také«.“

Toto si lidé myslí o Vatikánu? Že je 
situace mimo kontrolu a může se stát co-
koli? „Byla to samozřejmě nadsázka,“ pře-
rušil mne Svatý otec. „Ale dává to tušit, co 
si Boží lid, chudí mezi nejchudšími světa, 
myslí o Pánově domě, který je prostoupen 
hlubokými ranami, niternými sváry 
a zpronevěrami.“ 

Nesmiřitelný veřejný boj proti vati-
kánským nešvarům naší doby vytváří 
obrázek velmi konkrétního, rozhodného, 
rezolutního papeže, který je solitérem, je-
hož davy oslavují, ale odporuje mu nevi-
ditelný nepřítel. Papeže, který se v palá-
cích malého státu zdá osamocen, ale není 
sám, neboť má za sebou takřka všechny 
poslušné a oddané. František zvedl obočí, 
pomalu rozpažil a zároveň vyhledal 
pohled svého hosta. Jsou to nekonečné 
vteřiny.

„Stane se, co bude chtít Pán. Jestli jsem 
sám? Přemýšlel jsem o tom a došel jsem 
k závěru, že existují dva stupně samoty. 
Někdo může říci, cítím se sám, protože 
ten, kdo by měl spolupracovat, nespolu-
pracuje, a protože ten, kdo by si měl 
špinit ruce kvůli druhému, tak nečiní, 
a protože nedbají na moji linii a na tyto 
věci…. To je – řekněme – funkční 
samota… Potom je ta podstatná, kterou 
nepociťuji, protože jsem nalezl spoustu 
lidí, kteří kvůli mně riskují, dávají svůj 
život všanc a bojují s přesvědčením, pro-
tože vědí, že jdeme správně a nastoupená 
cesta je přes tisícero překážek a přirozený 
odpor cestou správnou. Měli jsme tu pří-
klady hanebnosti, zrady, kterých se jistě 
nedopustily klauzurní sestry a které ublí-
žily lidem, věřícím v církev.“

Jeho Svatost připouští, že neví, zda 
v této bitvě zvítězí či nikoli. Avšak s las-
kavou rezolutností je si jistý jedním: 
„Vím, že to mám činit, byl jsem povolán, 
abych to dělal. Potom řekne Pán, zda jsem 
to udělal dobře anebo špatně. Upřímně 
řečeno nejsem velký optimista - říká 
s úsměvem – ale důvěřuji v Boha a lidi 
věrné Bohu. Vzpomínám si, když jsem byl 
v Cordobě, kde jsem se modlil, zpovídal 
a psal, vydal jsem se jednoho dne do 
knihovny hledat jistou knihu a narazil 
jsem na šest, sedm dílů Dějin papežů, 
a také mezi svými předchůdci jsem našel 
nějaký ten ne právě povzbudivý příklad.“

Nejlepší obranou zapřisáhlých nepřátel 
papeže je útok na Františka vedený ne-
přetržitými narážkami na to, co již brzy, 
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jak doufají, přijde po něm. Jakési vysvo-
bození a vzkříšení papežství, které už je 
dáno ad acta, protože příliš rozdělovalo, 
bylo politicky nekorektní a pouze jedno-
stranně ideologicky zaměřené.

Tohoto papeže, o kterém se hodně 
šušká, bere Bergoglio ironicky: „I já pře-
mýšlím o tom, co bude po mně, a mluvím 
o tom jako první. Nedávno jsem se 
podrobil několika rutinním lékařským vy-
šetřením a lékaři mi řekli, že jedno z nich 
by se mohlo dělat jednou za pět let anebo 
každý rok. Oni navrhovali pětileté období 
a já jsem řekl: dělejme je každoročně. 
Nikdy se neví,“ řekl a široce se usmál.

Papež Bergoglio naslouchá pozorně 
výčtu kritik, které proti němu byly mezi-
tím vzneseny. Nejeví známky nedůtkli-
vosti nad slovy, jež utrousil kardinál 
Ruini („kritizovat papeže neznamená být 
proti němu“ - 6. října 
2020), a zdá se, že se mu každý výpad 
zapsal do paměti: od občanských svazků 
po smlouvu s Čínou. Přemýšlí o tom asi 
deset vteřin a nakonec jasně shrnuje: „Ne-
mluvil bych pravdu a křivdil bych vaší 
inteligenci, kdybych řekl, že po kritice se 
člověk cítí dobře. Nikomu nejsou vhod, 
zvláště jsou-li políčkem do tváře; pokud 
škodí, protože byly vysloveny zlomyslně 
a škodolibě. Se stejným přesvědčením 
však říkám, že kritiky mohou být kon-
struktivní, a proto všechny beru na vě-
domí, protože kritika mne nutí zkoumat 
se, zpytovat svědomí a ptát se, zda, kde 
a proč jsem pochybil; zda jsem jednal 
dobře, zda jsem jednal špatně a zda jsem 
mohl jednat lépe. Papež naslouchá všem 
kritikám a potom rozlišuje, aby zjistil, co 
je k dobrému a co ne. Rozlišování je mi 
vodítkem ve všem a u všech. A tady – 
pokračuje papež František – by bylo za-
potřebí poctivé komunikace ke sdělení 
pravdy o tom, co se děje uvnitř církve. Je 
pravdou, že mám-li potom v kritice najít 

Corriere della Sera, 

inspiraci k lepšímu jednání, nemohu se 
jistě zdržovat vším tím málo pozitivním, 
co se o papeži píše.“

Během přípravy následné otázky Svatý 
otec anticipuje odpověď: „Nevěřím, že by 
tady nebo venku mohl existovat někdo, 
kdo by si nepřál vyplenit korupci. Ne-
existují zvláštní strategie, schéma je ba-
nální a jednoduché: jít dál a nezastavovat 
se, je zapotřebí drobných, ale konkrétních 
krůčků. Dnešních výsledků jsme dosáhli 
na základě jedné schůzky před pěti lety 
o tom, jak zmodernizovat soudní systém, 
potom jsem na základě prvních šetření 
musel odstranit některé pozice a odpor, 
hloubkově jsme hledali ve financích, má-
me nové vedení IORu, zkrátka jsem musel 
změnit mnoho věcí a mnoho dalšího se 
změní vbrzku.“

Při zachování presumpce neviny pro 
každého, kdo skončil nebo skončí v hle-
dáčku vatikánské prokuratury, je všem 
zřejmé, kolik dobrého dělá František, 
jdoucí nad srázem nemorálnosti rozšířené 
v jistých církevních sektorech. Ptáme se 
i s trochou ostychu Svatého otce: má pa-
pež strach? Tentokrát odpovídá s větším 
rozmyslem. Zdá se, že mlčení nebude mít 
konce a že hledá správná slova. Zdá se. 
„A proč bych jej měl mít?“ – klade otázku 
sobě i nám Svatý otec. „Nebojím se kon-
sekvencí namířených proti mně, nebojím 
se ničeho, jednám jménem Pána a za 
Pána. Jsem lehkovážný? Chybí mi trochu 
opatrnosti? Nevím, vede mne instinkt 
a Duch svatý, vede mne láska mého skvě-
lého lidu, který následuje Ježíše Krista. 
A potom se modlím, mnoho se modlím, 
všichni se v této obtížné chvíli máme hod-
ně modlit kvůli tomu, co se děje ve světě.“

Koronavirus se mezi nás vrátil, vleče 
s sebou neklid, smrt a strach. Papež se 
ujímá slova, které už si ponechává, jako 
by tě držel za ruku, když mluví, což bys 
nikdy nečekal od pozemského pastýře 

"Divím se, že se od toho, který vás po-
volal v Kristově milosti, tak rychle uchy-
lujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto 
není nějaké jiné evangelium! To vás jen 
jistí lidé matou a rádi by překroutili 
evangelium Kristovo." (Gal 1,6-7)

Čím neuvěřitelnější nějaké infor-
mace jsou, tím ochotněji tomu lidé 
uvěří.

Nedělejme si iluze, že v dobách našich 
pradědečků byli v naší zemi všichni 
opravdovými věřícími křesťany. Přece jen 
ale bylo jasnější než dnes, co je a co není 
křesťanská víra. Dnes není nesnadné šířit 
ty nejroztodivnější zdánlivě náboženské 
nebo zdánlivě křesťanské nauky. Umož-
ňují to moderní komunikační prostředky 
a značná neorientovanost v oblasti ná-
boženství u mnoha lidí, včetně křesťanů. 
Někdy to dokonce vypadá tak, že čím 

Jsme svobodní a proto také odpovědní za to, kdo nás ovlivňuje

všeobecné církve: „Toto jsou dny obrov-
ské nejistoty, modlím se mnoho, jsem 
velmi, velmi nablízku těm, kdo trpí, mod-
lím se za ty, kdo pomáhají lidem, kteří 
mají zdravotní a nejen zdravotní bolesti.“ 
Poukazuje na proslulé hrdiny, ony „světce 
odvedle“, jak je definoval dva týdny po 
celosvětovém setkání 27. března v dešti 
na Svatopetrském náměstí při modlitbě 
za konec pandemie pod křížem skrápě-
ným slzami kanoucími z nebe. Svatý otče, 
ptáme se, čeká nás další lockdown, mluví 
se opět o restrikcích bohoslužeb, je tu 
riziko pro církev?

„Nechci vstupovat do politických roz-
hodnutí italské vlády, ale povím vám ně-
co, co mne zamrzelo. Dozvěděl jsem se 
o jednom biskupovi, který řekl, že pan-
demií si lidé »odvyknou« - právě tak to 
řekl – chodit do kostela a už se nevrátí, 
aby poklekli před křížem či přijali 
Kristovo Tělo. Já říkám, že pokud tito 
»lidé«, jak je nazval biskup, chodili do 
kostela ze zvyku, pak je lépe, když zů-
stanou doma. Duch svatý povolává lidi. 
Možná, že po této tvrdé zkoušce a s no-
vými těžkostmi a bolestmi, jež navštěvují 
příbytky, budou věřící pravdivější a au-
tentičtější. Věřte mi, tak to bude.“

Tady setkání končí, rozloučení je jed-
noduché a dojemnější než přivítání. Svatý 
František říkával, že jediný paprsek 
slunce dokáže zahnat miliony stínů. V ná-
hle uprázdněné místnosti se rozhostilo 
světlo naděje jediného papeže, který přijal 
jméno prosťáčka z Assisi. A temnotou viru 
na okamžik pohasíná i tma hříchu těch, 
kdo jsou zasvěceni Pánu – končí Gian 
Marco Chiocci svoji reportáž ze svého 
včera zveřejněného rozhovoru s papežem 
Františkem pro agenturu Adnkronos.

Přeložil Milan Glaser, převzato 
z radiovaticana.cz

neuvěřitelnější nějaké informace jsou 
a čím hrozivější poselství zprostřed-
kovávají, tím ochotněji tomu lidé uvěří 
(jako například "mayský konec světa 
v prosinci 2012", anebo tak zvané "Velké 
varování").

Evangelium, není ani hrozivé po-
selství, ani odpověď na všetečné 
dotazy, ale...

Evangelium, jak je v křesťanství po dvě 
tisíciletí hlásáno a vykládáno, není ani 
hrozivé poselství, ani odpověď na vše-
tečné dotazy. Je to síla k statečnému 
a lidskému životu. Je to podnět a síla 
k lásce k Bohu i bližním. Tak jak to na-
příklad neokázalým a jasným způsobem 
ukazuje papež František.

Jsme svobodní a proto také od-
povědní za to, koho necháme, aby 
ovlivňoval náš život.

Dnes naštěstí nikdo v naší zemi nešíří 
evangelium násilím, ani od něho násilím 
neodrazuje. Také není společensky ne-
zbytné tvářit se, že je člověk křesťanem. 
Jsme svobodní a proto také odpovědní. 
Odpovědní za to, koho necháme, aby 
ovlivňoval náš život, koho budeme brát 
opravdu vážně. Je to nakonec podobná 
situace, jako před téměř dvěma tisíci léty, 
když psal apoštol Pavel dopis křesťanům 
do Galat a nabádal je, aby se nenechali 
mást něčím, co jen jako evangelium 
vypadá: "Divím se, že se od toho, který 
vás povolal v Kristově milosti, tak rychle 
uchylujete k jinému evangeliu. Ale to 
naprosto není nějaké jiné evangelium! To 
vás jen jistí lidé matou a rádi by 
překroutili evangelium Kristovo."

Aleš Opatrný, www.cirkev.cz
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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

Svátek naší farnosti
V září společně oslavíme svátek patronů našeho kostela – 

sv. Alberta Jeruzalémského a Panny Marie Bolestné. Budeme 
slavit i výročí posvěcení kostela. To je dobrá příležitost zamyslet 
se nad tím, co pro nás „náš“ kostel a naše farnost znamenají. 
Můžete o tom popřemýšlet při vybarvování obrázku nebo si vzít 
příklad z následujícího příběhu: 

Svatý  Jan  Maria  Vianney,  farář arský,  v kostele  často  
potkával  jednoho  sedláka  ze  své farnosti. Ten byl schopen 
třeba i několik hodin nepohnutě klečet před svatostánkem, aniž 
by pohnul rty. Jednou se ho proto farář arský zeptal: „Co tady 
tak dlouho děláš?“  „Je to jednoduché. On se dívá na mě a já se 
dívám na něj.“

Kostel je místem, kde se můžeme setkávat a nerušeně 
přebývat s Kristem. Bohu díky za ten náš.
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Připravila Petra Mrozková
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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

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

Ke dni 26.8.2020 evidujeme částku 
372 853 Kč. 

V nejbližší době proběhne platba (do-
platek) za čištění fasády a pak dopla-
tek za výměnu oken. Děkujeme všem 

dárcům za podporu a prosíme o finan-
ční pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

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

které se bude konat v sobotu dne 17. října 2020 v 18 hodin 

v Restauraci Sojka v Třinci - Neborech. 

Vstupné 340,- Kč. 

Hudba, skvělý program i občerstvení zajištěno. 

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

Vstupenky jsou k dostání 

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

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

Objednávky vstupenek přijímáme nejpozději do 10. října 2020.

MO KDU – ČSL Třinec 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VINOBRANÍ

Dnešní svět potřebuje hrdiny
A je tady další rok. Jaký asi bude, co 

nám přinese? Po zkušenostech z loňska 
v nás hryžou pochybnosti, strach jako 
lstivý had se vkrádá do našich myšlenek. 
Posloucháme zprávy, kde naši duši 
málokdy pohladí něco hezkého, vidíme 
internetový souboj zastánců a odpůrců 
různých spikleneckých teorií a máme 
problém se v tom zorientovat.  Bohužel 
i křesťané zapomínají na to hlavní: 
„miluj bližního svého jako sebe sama“ 
a špiní svou duši nenávistí, jen aby ob-
hájili „svou pravdu. Možná někteří z nás 
přemýšlí, jestli se neblíží konec světa. 
Nevíme dne ani hodiny, takže o tom 
přemýšlet je úplně zbytečné. Na druhou 
stranu bychom měli žít tak, abychom byli 
připraveni a pandemie nám pomohla si 
uvědomit, jak křehký je život člověka. 
Neměli bychom však žít ve strachu, ale 
svůj život naplnit.

O Vánocích se mi dostala do rukou 
kniha Marka Váchy „Nevyžádané rady 
mládeži“. Výjimečná slova výjimečného 
člověka ve mně zanechala hluboký dojem 
a s jednou částí bych se s vámi chtěla 
podělit. P. Vácha píše: 

„Nikoho jsem nezabil a neokradl, ří-
káme, protože hřích je porušením při-
kázání Božího zákona. Všechno tohle je 
pravda a ano, hřích je porušení příkazů 
desatera. Jenže nejde jen o to uchránit se 
neporušeným od světa, neporušit svět 
ani přikázání, a vlastně ani se světa ne-
dotknout, nýbrž také a především vstou-
pit do světa, naplnit svoje možnosti, být 
ve světě, ale nebýt ze světa. Co bude se 
solí, která se drží v bezpečné vzdálenosti 
od těsta světa, nespotřebovaná, nepouži-
tá, izolovaná od všeho zlého – i dobrého 
– sůl, která nesplní svůj úkol? Nikoho 
jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, nic 
jsem neudělal. Přesně tak.

Celé desatero není než malá jeskyňka, 
před kterou je nekonečný oceán mož-
ností, tak si to představuji. Nezabil jsem 
a neokradl, výborně, ale co všechno jsem 
mohl udělat, co všechno je v mých silách 
a schopnostech a co zůstalo ležet, ne-
vyzvednuto, nevyužito! Hřích je přede-
vším to, že nevyužiji všechny své mož-
nosti, které do mě byly vloženy, že černé 
perly mého nitra nechám v truhlici duše, 
že je nikdo nikdy neuvidí, že semena 
nikdy nevyrostou, poupata nevykvetou, 
možnosti se nenaplní. Tohle je hřích, že 
nechám ležet všechno dobro ve mně!

Ptal jsem se jednoho slavného hu-
debníka, kolik procent je talent a kolik 
dřina. Tak tu otázku nemůžeš položit, 
odpověděl mi s úsměvem. Cvičením se 
probouzí talent, drilem se kultivuje a roz-
kvétá přirozené nadání. Jedno jde 

s druhým. Bez cvičení nepoznáš svá 
nadání, jediný způsob, jak zjistit, zda 
k něčemu máš charisma, je zkusit to. 
Poselství je důležité a pro jistotu jej ještě 
jednou zopakuji: zda k něčemu máš 
charisma nebo ne, poznáš jen tehdy, 
když to zkusíš.

O tohle jde. Abys dorostl konečně své-
ho lidství, abys vysál život do poslední 
vteřiny, aby ani jeden moment, ani jeden 
impuls, ani jedna chvíle nezůstala ne-
využita! Hodiny a hodiny prožité na 
internetu u zpravodajských serverů jistě 
nejsou samy o sobě špatné, ale je to 
smrtelné snění. 

Pokaždé, když se vracíme z Polska 
z exkurze Auschwitz/Birkenau, pouštíme 
v autobusu Schindlerův seznam, strhu-
jící drama Stevena Spielberga, film podle 
skutečných událostí z válečných let. 
Cynický podnikatel Oskar Schindler 
využívá v továrně laciné židovské pra-
covní síly, polští dělníci jsou příliš drazí. 
Přichází scéna Krakovského ghetta, prv-
ní popravy a první transporty a v Schind-
lerovi se něco zlomí. Veškeré vydělané 
peníze využije pro korumpování na-
cistických pohlavárů, aby svoje dělníky 
vymanévroval z nemilosrdného soukolí 
konečného řešení. Jak válka postupuje, 
smyčka se utahuje víc a víc a Schindler 
musí vynakládat větší a větší sumy 
peněz, nakonec se mu ale zdaří své Židy 
převézt z Polska na Moravu do Brněnce, 
kde ve stejnou chvíli mu dojdou peníze 
a je ohlášen konec války. Čas na úlevný 
povzdech. V závěrečné scéně všech je-
denáct set Židů dojatě děkuje za záchra-
nu života, předávají narychlo zhotovený 
pamětní prsten a vše spěje k happyendu. 
Schindler však, místo uvolnění a radosti, 
propadá do těžké deprese. I could have 
got more out! Mohl jsem jich dostat ven 
víc!, pláče. Tohle auto, kdybych prodal 
tohle auto, mohl jsem jich dostat ven 
o deset víc. Tento odznak NSDAP ve 
zlatě, dva další. At least one! Mohl jsem 
jich dostat ven víc, a neudělal jsem to! 
Mohl jsem toho v životě udělat víc, 
a trestuhodně neudělal!

Ta scéna mi přijde velmi křesťanská, 
velmi symbolická. Co jsem ještě víc mohl 
udělat se svým životem, jak ještě víc 
a mnohem lépe jsem mohl využít darova-
ný čas, o kolik víc dobra zřejmě šlo 
udělat! Nejsem spokojen se svým živo-
tem, nejsem, pláču nad ním a bojím se 
posledního soudu. I could have got more 
out! Tohle je cosi jiného než nikoho jsem 
neokradl a nikoho nezabil, jde o přesný 
opak, jde o to, ne kolik jsem jich nezabil, 
ale kolik jsem jich zachránil a o neko-
nečný smutek z toho, co jsem neučinil 
a mohl, co dobrého bylo v dosahu, a já 

jsem to trestuhodně nezvedl. Z tohoto 
důvodu se opravdu bojím své smrti, či 
přesněji posledního soudu. Marek 
Vácha, jaký by mohl být a jaký je, jsou 
dvě hrůzostrašně odlišné bytosti, ten ne-
konečný smutek nad vlastním životem – 
kdybych využil desetinu toho, co jsem 
dostal! Kdybych aspoň trochu využil, co 
do mě bylo vloženo … I could have got 
more out! … and I didn´t. And I didn´t!“

Zvlášť mladým lidem bych tuto útlou, 
ale na myšlenky bohatou knížku velmi 
doporučila. Jejím hlavním poselstvím je 
– dnešní svět potřebuje hrdiny. Učte se, 
vzdělávejte a dělejte v životě velké věci. 
Využijte svůj potenciál k šíření dobra 
a lásky. Nebojte se hříchu kvůli peklu, ale 
nehřešte z lásky k Bohu. Učte se přetvá-
řet oběť na radostné darování se. Svatost 
není výsadou vyvolených – i vy můžete 
být svatí. Kéž je pro nás všechny rok 
2021 rokem milosti. 

H.W. 

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

Ke dni 28.1.2021 evidujeme částku 
134 265 Kč. 

V nejbližší době proběhne platba 
(doplatek) za čištění fasády a pak 

doplatek za výměnu oken. Děkujeme 
všem dárcům za podporu a prosíme 
o finanční pomoc i nadále, abychom 

mohli pokračovat v rekonstrukci 
objektu.

Případné dary je možné zasílat na 
účet vedený ve Fio bance 
č. 2401127386/2010. 

Upozornění:

Dárci, kteří by chtěli potvrzení 
o poskytnutém daru za rok 2020 pro 

účely daňového přiznání prosím 
o kontakt na e-mail: 

wieslaw.wania@post.cz.

Je zapotřebí zaslat tyto údaje pro 
vytvoření darovací smlouvy:

jméno a příjmení (nebo název firmy)

adresa / bydliště (sídlo firmy)

datum narození (IČ firmy)

Následně Vám bude zaslána 
darovací smlouva. Děkuji za 

pochopení!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček



12 MOST 325-326/XXVIII

most

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

Příští číslo MOSTu 

vyjde 4.4.2021. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23.3.2021.

5. neděle v mezidobí (7.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-
23; Evangelium: Mk 1,29-39
Žalm odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, 
jimž puká srdce.
ref.: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

6. neděle v mezidobí (14.2.)
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46; 2. čtení: 1 Kor 10,31-11.1; 
Evangelium: Mk 1,40-45
Žalm odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze 
záchrany. 
ref.: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

1. neděle postní (21.2.)
1. čtení: Gn 9,8-15; 2. čtení: 1 Petr 3,18-22; 
Evangelium: Mk 1,12-15
Žalm odp.: Všechno tvé jednání, Hospodine, je 
láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
ref.: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

2. neděle postní (28.2.)
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2. čtení: Řím 
8,31b-34; Evangelium: Mk 9,2-10
Žalm odp.: Budu kráčet před Hospodinem v ze-

a

a

a

§Neděle 7.2.2021 - 5. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 14.2.2021 – 6. neděle v mezidobí; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Středa 17.2.2021 – Popeleční středa; den 
přísného postu.

§Neděle 21.2.2021- 1. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pondělí 22.2.2021 – svátek Stolce svatého 
apoštola Petra.

§Neděle 28.2.2021 – 2. neděle postní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 5.3.2021 – první pátek v měsíci.

§Neděle 7.3.2021 – 3. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 14.3.2021 – 4. neděle postní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Pátek 19.3.2021 – Slavnost sv. Josefa, snou-
bence Panny Marie.

§Neděle 21.3.2021 – 5. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Čtvrtek 25.3.2021 – Slavnost Zvěstování 
Páně.

§Neděle 28.3.2021 – Květná (Pašijová) neděle; 
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Čtvrtek 1.4.2021 – Zelený čtvrtek; mše svatá 
na památku Večeře Páně v 17.00 polsky.

§Pátek 2.4.2021 – Velký pátek; den přísného 
postu; od 14.00 soukromá adorace v boční 
kapli Getsemánské zahrady; 16.00 Křížová 
cesta; bezprostředně po ní začne velkopáteční 
bohoslužba. 

§Sobota 3.4.2021 – Bílá sobota; 10.00 a 14.00 
žehnání velikonočních pokrmů; 17.30 Novena 

Nedělní a sváteční liturgie
v únoru a březnu

Pořad bohoslužeb v únoru a březnu 2021

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

Apoštolát modlitby 
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.
Únor 2021
Všeobecný úmysl 
Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi 
násilí, aby je společnost chránila, brala vážně 
jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl 
Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi 
a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, 
aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim 
prokazovali s úctou a láskou.
Březen 2021
Evangelizační úmysl 
Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření 
s obnovenou vroucností a mohli zakoušet 
nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl 
Děkujeme za dar postní doby a prosíme o po-
žehnané využití darovaného času, abychom 
poznali, co všechno ke svému štěstí nepotře-
bujeme a v čem je pravá radost.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace 
v Božím Hrobě.

§Neděle 4.4.2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně (Hod Boží velikonoční); Vigilie Slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně 4.30 česky – polsky; 
8.00 a 17.00 polsky; 10.00 česky.

§Pondělí 5.4.2021 – Pondělí v oktávu veliko-
nočním; 6.30 česky, 9.00 (POZOR ZMĚNA!) 
polsky, 17.00 česky.

Za normální epidemiologické situace:

§V postní době: Pobožnost Křížové cesty 
v pátek 16:30 a neděli 16:15; Gorzkie Żale 
v neděli cca v 9.00 po mši svaté.

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

§Poslední neděli v měsíci – Mariánské ve-
čeřadlo. 

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

§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 je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu Milo-
srdenství.

Informace o vývoji epidemiologické situace, 
tj. povolený počet účastníků bohoslužeb, 
hygienická opatření apod. sledujte mimo jiné 
na internetových stránkách naší farnosti.

mi živých.
ref.: W krainie życia będę widział Boga.

3. neděle postní (7.3.)
1. čtení: Ex 20,1-17; 2. čtení: 1 Kor 1,22-25; 
Evangelium: Jan 2,13-25
Žalm odp.: Pane, ty máš slova věčného života.
ref.: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

4. neděle postní (14.3.)
1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení: Ef 2,4-10; 
Evangelium: Jan 3,14-21
Žalm odp.: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
ref.: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

5. neděle postní (21.3.)
1. čtení: Jer 31,31-34; 2. čtení: Žid 5,7-9; 
Evangelium: Jan 12,20-33
Žalm odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
ref.: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Květná neděle (28.3.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evangelium: 
Mk 14,1-15,47
Žalm odp.: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
ref.: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił.

Zelený čtvrtek (1.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; 
Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm: ref.: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
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Velký pátek (2.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9; 
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm odp.: Otče, do tvých rukou poroučím ducha 
svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 
1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9, při večerní 
mši svaté Lk 24,13-35
Žalm odp.: Toto je den, který připravil Pán, jásejme 
a radujme se z něho.
ref.: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Pondělí velikonoční (5.4.)
1. čtení: Sk 2,14.22b-33; Evangelium: Mt 28,8-15
Žalm odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě 
utíkám.
ref. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
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