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(pokračování na str. 3)

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 
przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.

Mar  16, 5 - 6

Niewiasty przy grobie
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Úhel pohledu
Jedno staré české přísloví říká, že 

všechno zlé je na něco dobré. Ano i věci 
těžké, nepříjemné, mnohdy velmi bo-
lestné nás mohou někam vést, mohou 
nám pomoci něco pochopit a také nás 
něčemu naučit. Současná doba není 
jednoduchá. Někoho se dotýká více, 
někoho méně, ale všichni musíme do-
držovat určitá opatření, jsme nějakým 
způsobem omezeni, někteří ztratili své 
blízké nebo bojují s nemocí. Někdo to 
pokorně přijímá, někteří se bojí o svou 
budoucnost, jsou plni hněvu a nejistoty, 
jiní v tom vidí omezení svobody a někteří 
celou situaci zlehčují a všechna opatření 
odmítají. Jak bychom se měli chovat my, 
křesťané? 

Svatá Terezie od Ježíše říká: „Ničím se 
neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno 
pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci 

Pán můj a Bůh můj!
Při slavení 2. neděle velikonoční bude-

me číst známé evangelium o „nevěřícím 
Tomášovi“. 

Tomáš patřil ke dvanácti Ježíšovým 
apoštolům. Jeho misijní činnost byla vel-
ká. Zprvu působil v Palestině a asi kolem 
r. 43 odešel do Habeše. Odtud se plavil 
do Persie, kde hlásal evangelium na úze-
mích obývaných Parthy, Médy a Hyrká-
ny, kteří žili na území dnešního Iráku, 
Iránu a Turkménie. Pak pokračoval v hlá-
sání Kristova učení u Baktarů, v místech 
dnešního Afghánistánu, Pákistánu a na 
Uzbeckém a Tádžickém území. Odtud 
podle malabarského breviářového čtení 
se vydal do Číny, zřejmě po tzv. hed-
vábné stezce. Podle jeho starobylého 
obrazu se usuzuje i na jeho působení 
v Tamo. Z Číny odešel hlásat evangelium 
do jižních částí Indie, kde zemřel 
mučednickou smrtí.

V Janově evangeliu se setkáváme s To-
mášem víckrát. Poprvé je to v souvislosti 
s Ježíšovou cestou do Betánie, v čase 
úmrtí Lazara. Bylo to v době, kdy cel-
ková atmosféra v Judei byla dost napjatá 
a židovští předáci se už rozhodli, že musí 
Ježíše zabít. Apoštolové si dobře pama-
tovali nedávnou událost, kdy chtěli Židé 
Ježíše kamenovat. Snažili se ho od cesty 
zrazovat. Ale "Tomáš, jinak Didymos, 
řekl ostatním učedníkům: Pojďme i my, 
ať zemřeme spolu s ním!" (Jan 11,16)  
Tomáš tady projevuje odvahu a od-
hodlání jít s Ježíšem i na smrt a vybízí 
k tomu i ostatní.

Podruhé o něm slyšíme při Kristově 
řeči na rozloučenou u poslední večeře. 
Ježíš mluvil o tom, že v domě jeho Otce 
je mnoho příbytků a on jim jde připravit 

místo. A když pak pronesl slova: "A ces-
tu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: 
"Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom 
mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: 
"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne. Kdy-
byste znali mne, znali byste i mého 
Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho 
viděli." (Jan 14,4-7) 

A dostáváme se k tomu třetímu, nej-
známějšímu příběhu – a to je setkání se 
Zmrtvýchvstalým Ježíšem.  První den po 
sobotě přichází Ježíš k apoštolům, zdra-
ví je „pokoj vám“ a ukazuje jim pro-
bodené ruce a bok. Všichni se radují 
z toho, že vidí Ježíše. Tomáš tam ale 
není. Když přichází, všichni mu s radostí 
oznamují, že viděli Pána. Tomáš je určitě 
překvapen. Co se asi odehrává v jeho 
nitru? Jak se cítí? Tři roky chodil 
s Ježíšem, viděl všechny jeho činy, byl 
ochotný s ním společně zemřít, vyptával 
se na správnou cestu, aby ho mohl 
následovat, a teď Ježíš přijde k apoš-
tolům v době, když on tam není. Možná 
si vyčítá, proč jsem tam nebyl? Proč 
jsem nešel dříve? Možná se ospra-
vedlňuje, ale já jsem tam nemohl v té 
době být. Proč se neukázal mně, kte-
rému se všechno smrtí Ježíše zhroutilo, 
který neví, co dělat, který nevidí smysl 
dalšího života?  Odpovídá apoštolům: 
"Dokud neuvidím na jeho rukou stopy 
po hřebech a dokud nevložím do nich 
svůj prst a svou ruku do rány v jeho 
boku, neuvěřím." (Jan 20,25)  

Když Ježíš zase přichází za osm dní 
a všechny zdraví „pokoj vám“, Tomáš už 
je tam taky. Ježíš k němu přistupuje 
a vyzývá ho: "Polož svůj prst sem, po-

Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.“ 
Tato velká světice nám dává návod. 
Všechno pomíjí jen Bůh je věčný a s ním 
i naše nesmrtelná duše. Dělejme všech-
no proto, aby Bůh byl v našem srdci, 
a všechno ostatní se stane nepodstat-
ným. Když stojíme před určitým rozhod-
nutím, hlavním kritériem by mělo být: 
„Bude se to líbit Bohu?“ Ptejme se: „Co 
bys udělal Ty, Pane?“  

Slavíme Velikonoce, svátky nekonečné 
Boží lásky. Bůh se stal člověkem, trpěl za 
nás, zemřel na kříži, abychom my mohli 
žít.  Turínské plátno mluví o bičování, 
trním korunování, ukřižování, o probo-
deném srdci, ale také o životě. Každá 
kapka krve, která zanechala stopu na 
plátně byla prolita, abych já mohl žít. 
Pokud se začneme dívat na svět Božíma 
očima, uvidíme tolik příležitostí, jak 

měnit svět k lepšímu. Musíme ale začít 
od sebe. Využijme dobu omezení k mod-
litbě, četbě duchovní literatury a poslou-
chání kvalitních křesťanských pořadů. 
Internet nabízí mnoho možností, ale je 
třeba rozlišovat, zda mě vyřčená slova 
naplňují radostí, nadějí, vedou mě k jed-
notě v církvi anebo mě plní vztekem 
a nenávistí vůči někomu. Snažme se být 
plní radosti z toho, že v každé situaci je 
Bůh s námi. Pokud se nám jedna cesta 
uzavřela, tak jen proto, abychom našli 
lepší, která vede blíž k Bohu. 

Bratři a sestry, svěřme se do Božích 
rukou tak, jak svatá Terezie od Ježíše: 
„Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, 
co dělá, než my víme, co chceme.“ 
Krásné, radostné a požehnané Veliko-
noce. 

Redakce

hleď na mé ruce a vlož svou ruku do 
rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" 
(Jan 20,27 ) Zda se Tomáš dotýká 
Ježíše, vkládá ruku do rány v boku,  není 
v evangeliu uvedeno. Ale podle dalších 
Ježíšových slov se toto pravděpodobně 
nestalo, protože mu Ježíš neříká, že uvě-
řil, protože se ho dotkl. Tomáš ale jako 
první vyznává, že Ježíš je Bůh. „Pán můj 
a Bůh můj!“ (Jan 20,28)

Tento příběh ještě nekončí, ale má po-
kračování. V 21. kapitole Janova evan-
gelia se Ježíš znovu ukazuje učedníkům 
u Galilejského jezera. Mezi apoštoly, 
kteří šli chytat s Petrem ryby je mezi ji-
nými i Tomáš. Za celou noc nic nechytili 
a na břehu potkávají neznámého muže, 
který jim říká, ať hodí sítě na pravou 
stranu lodí a ryby tam najdou. Tak se 
i děje a sítě se naplňují. V tom okamžiku 
„Onen učedník, kterého Ježíš miloval, 
řekl Petrovi: "To je Pán!"  (Jan 21,7) 
První Ježíše poznává ten, „kterého Ježíš 
miloval“. Láska poznává Lásku.  Už není 
třeba dotek, už není třeba vidět očima, je 
třeba se dívat srdcem. „A nikdo z učed-
níků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" 
Věděli, že je to Pán.“ (Jan 21,12)  

Možná, že my také občas chceme po 
Ježíšovi, aby se nám ukázal tak, jak se 
poprvé ukázal apoštolům.  Nebo bychom 
se ho chtěli dotknout a vložit ruku do 
Jeho boku tak, jak Tomáš. Ježíš ale 
k nám přichází stejně, jak přišel k apoš-
tolům u Galilejského jezera. Přichází 
k nám neustále v lidech okolo nás, 
v různých životních situacích. Jenom my 
si to neuvědomujeme, protože se díváme 
špatně. Protože se nedíváme s láskou.

GW
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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)

POZOR – od Zeleného čtvrtka na nedělní mše svaté pouze s místenkou!
Milé sestry a bratři, drazí farníci, 

vzhledem k stále trvajícím opatřením byl 
v naší farnosti zaveden rezervační sys-
tém na mše svaté o nedělích a slavnos-
tech. Od Zeleného čtvrtku (1.4.) se už na 
bohoslužbu o nedělích a slavnostech 
nedostanete jinak než s místenkou. 
Systém funguje podobně jako v sousední 
českotěšínské farnosti, v sakristii si pře-
dem z „hrníčku“ vyzvednete papírovou 
místenku, se kterou pak přijdete na mši 
svatou.

Cílem je předejít tomu, aby se vám 
stalo, že přijdete třeba půl hodiny před 
mší svatou a najdete kostel zavřený 
a stejně se na mši svatou nedostanete. 
A také to, abychom se na nedělních 
mších svatých mohli vystřídat, aby tuto 
možnost měla aspoň jednou za měsíc 
většina farníků.

Jistě, tento systém má určitě slabiny 
a není geniální ani bezchybný, ale je to 

v současnosti to nejlepší z řešení, na 
které jsme přišli. Proto prosím o sho-
vívavost a o dodržování pravidel.

Věřím, že nepotrvá dlouho a budeme 
se moci opět na bohoslužbách scházet ve 
větším počtu. Do té doby ještě vydržme, 
buďme trpěliví a laskaví k sobě navzá-
jem a vydávejme tím svědectví o tom, že 
patříme ke Kristu.

„Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě 
navzájem.“ (Jan 13,35) 

Pravidla rezervací na mši sv.

1. V sakristii si vyzvedněte místenku 
a zapište se do přiloženého seznamu.

2. Místo na nedělní či sváteční mši 
svatou si můžete rezervovat pouze 
jednou za měsíc, tzn. jedna osoba 
si může vzít místenky pouze z jed-
noho kalíšku – jedině tak zajistíme, 
aby se při kapacitě 40 míst dostala na 

mši sv. alespoň jednou za měsíc většina 

farníků. V ostatních týdnech využijte 

možnost účastnit se mše sv. přes týden 

nebo nedělní adoraci.

3. Místenku si na mši svatou 

přineste s sebou, při příchodu na mši 

svatou ji odevzdáte službě u vchodu, 

jinak nebudete do kostela vpuštěni.

4. 5 míst je rezervováno pro ty, kteří 

mají úmysl – ti si místenku vyzvedávat 

nemusí.

5. Toto se týká pouze mší svatých 

o nedělích a slavnostech, přes týden 

vzhledem k nižší účasti na bohoslužbách 

je vstup bez místenky (samozřejmě stále 

platí omezení max. 40 osob, ale tady 

máme u mší svatých přes týden dosta-

tečnou rezervu.

Eva Bubová

Velikonoční přání
Milí čtenáři MOSTu, srdečně Vás zdravím na prahu 

Velikonoc. Tyto svátky nám připomínají vrchol Kristovy 
lásky, která jde až do krajnosti. I když jsme v těchto dnech 
vzhledem k pandemii stále v mnoha věcech omezeni, 
můžeme se přesto radovat z toho, že Boží láska, která k nám 
o Velikonocích tak silně promlouvá, omezená není. Bůh se 
ve své lásce k nám nenechává omezit vůbec ničím, ani 
pandemií hříchu, ani lidskou zradou, ani bolestí kříže ani 
temnotou hrobu. Boží láska je větší než všechna omezení, 
která může člověk vymyslet. To ať je pro nás stálým 
důvodem k radosti a důvěře. Přeji vám požehnané 
Velikonoce v radosti z neomezené Boží lásky a vděčnosti za 
to, že i dnes jsou kolem nás lidé, kteří se ve službě druhým 
vydávají do krajnosti.

+ Martin David, apoštolský administrátor

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím.
Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, 
strachy a úzkosti.

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofických scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe,
a ze strachu nezapomněl žít.

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: 
„Nebojte se!“
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu 
a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý 

den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu 
a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám.
Amen.

P. Vojtěch Kodet
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Velikonoční, a tak trochu i covidové zamyšlení
Toto číslo našeho farního (dvoj)měsíč-

níku, které právě držíte v rukou, vychází 
v době velikonoční. Pro lidi na celém 
světě je to čas, kdy si nejen připomínají, 
ale mnozí, to jest ti, kteří byli pokřtěni ve 
jménu Nejsvětější Trojice, skutečně pro-
žívají největší událost ve svých dějinách: 
Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, 
po splnění svého zemského poslání 
vpravdě povstal z mrtvých! Během svého 
lidského působení nám skrze své učed-
níky a apoštoly předal svoje božské 
učení, ve kterém nejen nezrušil Starý 
zákon, ale naopak tento zákon naplnil 
v novém přikázání – přikázání Lásky. 
A to nejen svými slovy, ale především na 
golgotské skále, kde svou křížovou smrtí, 
jako nevinný Beránek, vykoupil svět. 
Avšak toto lidské vykoupení, které bylo 
dovršeno velkopáteční obětí, Velkým pát-
kem neskončilo, ale vyústilo ve Velkou 
noc, na jejímž úsvitu Pán povstal z hro-
bu. A o tom těch padesát dnů veliko-
noční doby a potažmo i celý život 
Kristovy církve je. Průvodcem v tomto 
období nám mimo jiné jsou novozákonní 
Skutky apoštolů, o kterých můžeme říci, 
že jsou to sepsané dějiny prvních křes-
ťanů. Můžeme zde s nimi prožívat růst 
mladé Kristovy církve, na níž se dnes 
mnozí odvolávají, jako na ideál, který se 
však dle nekatolických křesťanů v prů-
běhu dalších století a tisíciletí pokazil, 
Kristova církev se odchýlila od prvotního 
poslání a vyústila v tu zkaženou (touha 
po úřadech, bažení po majetku, triumfa-
lizmus…) a modlářskou (úcta Panny 
Marie, svatých…) katolickou církev, ve-
denou římským biskupem – papežem. Je 
až dojemné tzv. ekumenické úsilí těch, 
kteří sice přiznávají právo na existenci 
tisícům „církví“ a „církviček“ (ano až tak 
moc je dnes rozedráno Kristovo tajemné 
tělo), pro něž jednotícím heslem je to, že 
Bůh je sice jeden, ale každý může věřit 
po svém, avšak když dojde na katolickou 
církev, tak je pro ně nutné postavit se 
v jednom šiku právě proti katolíkům 
a katolické církvi, jakoby stále ještě žili 
v 15. či 16. století. Toto jsem zde však 
nechtěl rozebírat, a proto se vraťme zpět 
k Velikonocům, jejich poselství a jejich 
slavení.

Ve Skutcích apoštolů jsme svědky 
obrácení apoštola národů sv. Pavla, pro-
žíváme první ekumenický (jeruzalémský) 
koncil, pozvedáme oči k nebi při Kris-
tově nanebevstoupení a také na nás, jako 
na tehdejší mladou církev, sestupuje 
Duch svatý se svými dary… Přebohaté 
poselství velikonoční doby je zarámo-
váno do zvolání, které jsme po celou 
postní dobu nemohli slyšet „Aleluja!“. 
„Aleluja, církev zpívá: Žije, žije, žije 
Pán“! (Kancionál píseň č. 410) A tento ve-

likonoční zpěv „Aleluja“ v následujících 
dnech budeme slyšet a volat nesčetně-
krát - ať už jako aklamaci před Evange-
liem, ve velikonočních písních, veliko-
nočních hymnech či při propuštění lidu 
ve velikonočním oktávu atd. Jako by-
chom se nemohli nabažit toho velikonoč-
ního zvolání „Chvalte Pána“, „Aleluja“!

Poselství Veliké noci zůstává po všech-
ny věky stejné a neměnné – vítězství 
Ježíše Krista nad peklem, smrtí a sata-
nem a jeho význam nemůžou umenšit 
ani zastínit události, které nás v sou-
časné době obklopují. V minulých číslech 
MOSTu jsme se již vícekrát dotkli tohoto 
bolestivého tématu dnešního světa 
a dnešní doby, tématu, který charakte-
rizují dnes snad nejvíce a nejčastěji 
skloňovaná slova: pandemie, koronavi-
rus, covid. V tomto velikonočním roz-
jímání jsem se chtěl této problematice 
vyhnout. Vždyť se to na nás valí ne-
přetržitě ze všech stran, ať už ze zpráv 
v televizi, novinách, rozhlase, na inter-
netu, dále při opouštění bezpečí svého 
domova během nasazování ochranných 
pomůcek, při setkávání s lidmi na ulici, 
obchodech, úřadech, v kostele. I tito lidé 
mají nasazeny ústenky a respirátory, 
dezinfikují si ruce, dodržují předepsané 
rozestupy či alespoň se snaží toto 
všechno dodržovat. Tvrdá omezení 
pociťujeme i během bohoslužeb, kdy se 
můžeme sejít pouze v omezeném počtu 
a dokonce bychom neměli zapět ani to 
slavné „Aleluja“ (letos nás může být 
v kostele alespoň 40, o loňských Veli-
konocích byly kostely uzavřeny zcela). 

Proč jsem tedy změnil svůj původní 
záměr a covid zde zmiňuji? Z prostého 
důvodu – covidová nákaza zaklepala i na 
moje dveře, i já jsem se stal pozitivním 
na covid a momentálně (při psaní tohoto 
rozjímaní) se nacházím v izolaci. A to má 
pak člověk mnohem více času pro sebe 
i pro Boha, více času na přemýšlení a na 
hlubší modlitbu. V podvědomí se však 
člověku do mysli vkrádá jedna myšlenka 
- proč já, jak jsem k tomu přišel? Vždyť 
jsem se chránil, mohl jsem dělat víc? 
Takové úvahy jsou možná jako voda na 
mlýn těch tzv. odmítačů roušek a jiných 
opatření, kteří se odvolávají na to, že 
jsou pod ochranou Boha a je to pouze 
Jeho vůle, zda se člověk virem nakazí či 
nikoli. Zajisté, myslím si však, že je zde 
na místě zmínit jednu moudrost, která 
nám byla vštěpována našimi předky 
a o níž nemám důvod pochybovat: 
„Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“ 
anebo polsky „Strzeżonego Pan Bóg 
strzeże“. A netýká se to jistě pouze virové 
nákazy, ale všeho, co ve svém životě 
děláme a konáme. Včera (23.03.2021) 
odvysílala Česká televize zajímavý doku-

ment „Španělská chřipka“ o pandemii 
tzv. španělské influenzy v letech 1918 až 
1920. V tomto dokumentu bylo možno 
nalézt mnoho paralel s dnešní pandemií 
2019 až 202(?). Mě však kromě jiného 
velice oslovily věty: „...první případy 
španělské chřipky už několik měsíců bez 
zvláštního povšimnutí zabíjí... Většina 
světa tuto novou chřipku nevnímala ja-
ko zvýšenou hrozbu a některým byla 
i k smíchu.“ - podobnost s dnešní situací 
čistě náhodná? Španělská chřipka si 
vyžádala celosvětově 100 miliónů obětí, 
v Československu to bylo 80 tisíc obětí. 
Pro srovnání - k dnešnímu dni (24.3.
2021) evidujeme pouze v Česku (tedy 
bez Slovenska) již 25 258 úmrtí. A ještě 
jedna věta z tohoto televizního doku-
mentu mě zasáhla: „Vědci dlouhodobě 
upozorňovali, že je jen otázkou času, 
kdy se objeví mutace, jejíž schopnost 
šířit se a zabíjet bude podobně smrtící 
jako ta na začátku 20. století.“ Napadlo 
mě, že i v tomto můžeme spatřovat 
určitou paralelu s naším duchovním ži-
votem. Církev po celou dobu své exis-
tence vyzývá křesťany k bdělosti, varuje 
věřící před ďáblovými útoky. Přesto se 
i dnes můžeme setkat s lidmi, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že po Kristově zmrt-
výchvstání, po Jeho vítězství nad sa-
tanem, jim už nic nehrozí a že se už před 
zlem nemusí chránit. Nechápou či ne-
chtějí chápat, že Kristus vybavil svoji 
Církev určitými ochrannými prostředky 
proti zlu, kterými jsou zejména Jeho 
svátosti. Jako zdánlivě původně neškod-
ná chřipka před sto lety, tak i dnešní 
„chřipečka“, za kterou někteří lidé ozna-
čují zuřící pandemii koronaviru, mohou 
pro člověka znamenat tělesnou smrt. 
A stejně tak rezignace na duchovní 
ochranu skrze modlitbu, svátosti, násle-
dování příkladů světců, může znamenat 
pád do osidel Zlého se všemi důsledky, 
které z toho plynou!

Další otázka, která se člověku v izolaci 
vtírá na mysl v souvislosti s pandemií je, 
proč třeba u mě je průběh této nákazy 
velice mírný a někdo jiný bojuje o život 
– v horečkách, se zápalem plic, možná s 
trvalými následky? Souvisí to s lidskou 
imunitou, s životním stylem? Kdo ví! 
Lidsky na to snad jednou odpoví od-
borníci specializující se na tuto proble-
matiku. Ať už však ta lidská odpověď 
bude jakákoli, jako křesťané víme jedno 
– nejlepší cestou je ponořit se do Boží 
vůle, odevzdat se Boží prozřetelnosti, 
doufat v Boží milosrdenství a spolu 
s O. Dolindo Ruotolem a sv. Faustynou 
říci: „Jezu, ufam Tobie, Ty się tym 
zajmij!“

Stanisław Janczyk
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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
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První soboty – úcta k Neposkvrněnému srdci
Panny Marie

O této pobožnosti jsem se dozvěděla 
od své kamarádky, když jsme si jednou 
tak povídaly a ona říkala, že byla 
v sobotu ráno v kostele na mši sv. 
Spadla mi čelist – maminka dvou dětí, 
celý týden chodí do práce a ještě v so-
botu, jediný den, kdy se může vyspat, 
tak si místo toho přivstane, aby šla na 
mši svatou! Pro mě, která nade vše 
miluje svou postel a má enormní potře-
bu spánku, je to téměř nepochopitelné. 
Takže mě logicky začalo zajímat, co za 
tím vězí. Říkala, že tuto pobožnost 
konají s manželem pravidelně, a taky že 
Panna Maria přislíbila těm, kdo ji 
budou konat devět měsíců po sobě, 
velké milosti. To mi znělo ještě za-
jímavěji. Nicméně na nějakou chvíli to 
upadlo v zapomnění, až jednou přišel 
Dominik za Romanem, jestli by nepřišel 
hrát na kytaru na první sobotu, že by byl 
rád, kdyby se tyto pobožnosti pravidelně 
konaly i v naší farnosti. Ze začátku jsem 
to sledovala tak zpovzdálí, občas se 
zúčastnila… pak jsem začala chodit 
pravidelněji, i když musím přiznat, že 
zatím se mi devět po sobě jdoucích 
sobot splnit nepodařilo. Ale i tak přináší 
tyto pobožnosti mnoho pozitivního do 
mého života. Několik měsíců po mé 
„první“ první sobotě se zázračně vyplnil 
úmysl, o který jsem prosila. Také jsem 
se konečně naučila chodit ke svátosti 
smíření pravidelně. Prostě „blankne“ 
první sobota a já jdu a nevymýšlím si 
výmluvy, proč se mi to zrovna dnes 
nehodí. A to je opravdu velká milost, 
k tomu nás všechny vyzývala i Panna 
Maria v Medžugorje. Zde nám dala jako 
zbraň proti Goliášovi-satanovi těchto 
„5 kamenů“: modlitba růžence - mod-
litba srdcem, eucharistie, četba Písma 
sv., půst o vodě a o chlebu ve středu 
a v pátek, a také zmiňovanou měsíční 
zpověď. 

Chci vás tímto povzbudit, abyste se 
k nám také přidali. Pokud cítíte touhu 
a povolání ke konání těchto pobožností, 
konají se vždy po večerní mši sv., nyní 
prostřednictvím on-line přenosu, ale 
dá-li Pán, tak snad opět brzy „na živo“ 
v našem farním kostele. Děkuji také 
vám všem, kteří již chodíte nebo jste 
chodili s námi. Vždycky mě to potěší, 
když po skončení pobožnosti občas 
někdo za námi přijde se slovy: „Pěkné to 
bylo.“ V tu chvíli nezbývá než děkovat 
Pánu za dar krásného společenství 
modlitby. Ale i kdybychom tam byli 
třeba sami dva, ten čas před oltářem 
a s růžencem v rukou je vždy prodchnut 
nezapomenutelnou Boží blízkostí. 

Chvíli jsem bojovala s tím, že se mi 
snad nikdy nepodaří splnit těch devět 
po sobě jdoucích sobot, ale pak jsem si 
řekla: „Nabízím ti, Maria, své chabé síly, 
přijdu pokaždé, jak jen trochu budu 
moct. Jestli se to podaří třikrát nebo 
pětkrát po sobě, předávám do Tvých 
rukou. Mým potěšením je být s Tebou 
a nabídnout ti to, co mohu dát, na smír 
za urážky Tvého Neposkvrněného srdce, 
jak sis to přála.“

Nebojme se nebýt dokonalí. Pán staví 
často právě na našich slabostech. On ze 
všeho dokáže vykřesat dobro.

A tak se každou první sobotu po mši 
svaté u nás v třineckém kostele schá-
zíme k pobožnosti prvních sobot v mě-
síci. Abych nemluvila jen o svých zá-
žitcích, ráda bych vám smysl těchto 
pobožností alespoň stručně přiblížila. 
Podobně jako jsou první pátky v měsíci 
zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
slavením prvních sobot v měsíci se 
zasvěcujeme Mariinu Neposkvrněnému 
Srdci na smír za urážky, rouhání a lho-
stejnosti, kterými je její Srdce uráženo. 
K tomu nás vybízela sama Panna Maria 
ve Fatimě již před více než sto lety. Při 
jednom ze zjevení ve Fatimě si Panna 
Maria přála, aby se ve světě ustanovila 
úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci, 
a také hovořila o smírném svatém 
přijímání v první soboty v měsíci. O osm 
let později se Panna Maria zjevila Lucii 
a řekla: „Dcero, pohleď na mé Srdce, 
ovinuté trny, kterými je nevděční lidé 
probodávají rouháním a nevděkem. 
Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že 
slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců 
v první sobotu vyzpovídají, přijmou 
svaté přijímání, pomodlí se růženec 
a stráví 15 minut při rozjímání tajemství 
růžence, že jim budu blízko v hodině 
smrti se všemi milostmi, které potřebují 
ke spáse.“ Zpověď je možné vykonat 
před nebo po první sobotě a důležité je 
konat ji s úmyslem smíru za urážky 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie; 
další tři podmínky (svaté přijímání, 
modlitba růžence a rozjímání) však 
musí být splněny v den první soboty. 
Toto vše konat s úmyslem na smír 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět 
po sobě jdoucích prvních sobot. Panna 
Maria žádala prostřednictvím fatimské 
Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil 
o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil 
takto: „Prosba mé Matky o prvních pět 
sobot je projev její pokory, kterou má 
i v nebi, protože se necítí hodna stejné 

úcty. Moje prosba je však projevem mé 
lásky, která nemůže snést, abych dostal 
více než ta, se kterou jsme v lásce 
spojeni.“

S devíti prvními sobotami se pojí 
zvláštní Ježíšova zaslíbení, která jsou 
opravdu hojná a pokud vás to zajímá, 
můžete si najít kompletní seznam na 
internetu. Z tohoto dlouhého seznamu 
svědčícího o nekonečné Boží lásce a ště-
drosti vybírám alespoň několik příslibů:

Mír, porozumění a láska zavládne 
v duších a rodinách.

Manželé se nebudou rozvádět a roz-
vedení se zase vrátí k sobě.

Matky v požehnaném stavu zakusí 
zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou 
všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují

Když rodiče nebo některý člen rodiny 
vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě 
ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

Z mládeže obdrží mnozí povolání k du-
chovnímu stavu.

Nevěřící obdrží milost víry a bloudící 
se zase vrátí k pravé církvi.

Rodiče a představení obdrží pomoc 
nejen v duchovních, ale i hmotných 
starostech.

Pyšní se v krátké době stanou pokor-
nými, nenávistní se naplní láskou.

Horlivé duše zakusí lahodu modlitby 
a oběti. Neklid, strach nebo zoufalství je 
nebude trápit.

Umírající budou z tohoto světa od-
cházet bez smrtelného zápasu a bez 
útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je 
nepřekvapí.

Umírající dostanou tak velkou touhu 
po věčném životě, že se odevzdají do mé 
vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží 
jako vyznamenání hlavní ctnosti mé 
Matky: pokoru, čistotu, lásku. Bude je 
provázet uklidnění, vnitřní a vnější ra-
dost ve zdraví a nemoci.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se 
připojuje ještě zaslíbení Nejblahosla-
venější Panny: „Každou první sobotu se 
uzavírají brány pekla: nikdo nebude 
zavržen. Brány očistce se otevírají. Mno-
ho duší přijde do nebe. To je dílo 
milosrdné lásky mého Syna, kterou 
odměňuje ty duše, které uctívají mé 
Neposkvrněné Srdce!“

Eva Bubová
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Věřím, že se síla přirozeného výběru nakonec neprokáže
Nechám se naočkovat. Denně dostávám 

několik mailů s dotazy, zda a proč, a protože 
těch několik mailů denně dostávám posledních 
několik týdnů (!) v neztenčené míře, odpoví-
dám.

„Očkování je nepřirozené, je to ,hraní si 
na Boha', je to umělá chemická látka, co si 
necháme vpichovat do těla. Věřící ji musí 
odmítnout.“

Nemusí.

Pravda, očkování nepřirozené je a „hraní si 
na Boha“ to je taky. Když se nachladíte, 
a vezmete si acylpyrin, tak je to taky hraní si na 
Boha. Interferujete totiž s ději moudré přírody. 
Když venku prší a vezmete si deštník, je to 
rovněž hraní si na Boha a interferování s ději 
laskavé přírody a je to nepřirozené. Když vám 
onemocní dítě, tak s ním jdete „nepřirozeně“ 
k lékaři.

Použití prvního pěstního klínu byla snaha 
zvrátit přírodní zákony v náš prospěch, taky 
nepřirozená, nepřirozená v tom specifickém 
smyslu, jak jej užívají odpůrci vakcinace. 
Jenomže koncept „playing God“ je hluboce 
židovsko-křesťanský.

Tato dvě náboženství totiž řekla: Člověče, 
tady máš rozum, je to Boží dar, tak se starej, 
pracuj s ním, uč se, trénuj jej. Studuj, bádej, 
tvoř umění, skládej symfonie, maluj, modli se, 
tvoř, pochop vesmír. Kultivuj svůj rozum. Snaž 
se proměnit vesmír v dobré nebo aspoň v při-
jatelné místo k přebývání. Snaž se zbavit se 
válek i nemocí.

Jestli chcete, tak opravdu biologicky evoluč-
ně přirozené je pro člověka, aby měl deset dětí 
a osm z nich aby zemřelo, většinu času 
existence našeho druhu tomu tak nějak bylo. 
S nemocemi dnes umíme bojovat dvěma 
způsoby. Ten první je, když nemoc propukne, 
tak s ní něco děláme. Medikamenty, chirurgií, 
intervencemi, ozařováním, chemoterapií, ablací 
zasaženého orgánu.

Ten druhý způsob, inteligentnější, je postarat 
se o to, aby nemoc vůbec nevznikla. Například 
očkováním, které vymyslel zbožný katolík Louis 
Pasteur. Tu nemoc pak totiž vůbec nedo-
stanete. Ano, očkování je snaha o vylepšení 
lidstva, je to druh eugeniky, ale je to zároveň 
něco eticky naprosto v pořádku, ba dokonce 
žádoucího.

Je mi trapné to opakovat, v současné době 
existuje v České republice i jinde hodně 
nakažlivá a hodně nebezpečná nemoc, která se 
šíří, a pokud ji dostanete, tak vás může zabít. 
Když se necháte naočkovat, tak ji nedostanete. 
Rozhodněte se, jak chcete.

Pokud se rozhodnete se nenechat očkovat, 
proto, že nevěříte v existenci nemoci, nebo 
nechcete interferovat s ději moudré přírody, 
nebo že nevěříte v účinnost očkování, nebo 
protože jste uvěřili, že s vakcínou vám dají do 
těla čip, který bude ovlivňovat vaše myšlení, je 

to ok, jste osmnáct plus, kompetentní. Umřete, 
chcete-li. Je to vaše věc. Nedivte se ale, když 
budou vámi a pacienty vašeho ražení zaplněny 
nemocnice, že dostanete jen tu péči, jaká bude 
v té době k dispozici. To není strašení, ale 
následek vašeho rozhodnutí.

„Je třeba se spolehnout na Boha, vakci-
nace je spolehnutí se na moudrost toliko 
lidskou.“

Ok, spolehněte se. Když ale jedete autem 
nebo vlakem nebo autobusem, tak se taky 
spoléháte na moudrost lidskou, přirozené je jít 
pěšky a bosí. Takže choďte pěšky, přestaňte 
brát léky, přestaňte navštěvovat lékaře, nenoste 
oblečení, nejezděte výtahem, spěte v přírodě, 
živte se tím, co nasbíráte v lese, přijměte 
z laskavé Boží ruky všechny nemoci a zemřete 
v pokoji.

Argument proti je stejný jak v předešlém 
bodě. Rozum je Boží dar, úkolem člověka je 
kultivovat svět, ve kterém se octl. Spolehněte 
se na Boha, a spolehněte se zároveň na rozum, 
dar Boží. Používání rozumu přece není proti 
Bohu, naopak. Že člověk může ničit přírodu 
a chovat se hrozně, je pravda. Jenomže kvůli 
tomu přece nelze odmítnout všechny výdobytky 
rozumu, jako je topení v zimě, oblečení, nebo 
vakcinace. Rozum Boží a rozum lidský, mohu-li 
to tak říct, musí jít vždycky v synergii.

Jak v tom starém vtipu, když chcete vyhrát 
v loterii, spolehněte se na Boha, modlete se 
a mějte víru. Krom toho je ale třeba si ještě 
koupit ten los.

Vakcína vznikla z lidských embryí, nelze ji 
proto přijmout z etických důvodů.

Předně, kdo by takové tvrzení chtěl říct, musí 
jej dokázat. Musí přesně ukázat metodologii 
vzniku vakcíny, kdy, jak, z kolika a teprve pak je 
možno otevřít diskusi. Ne tak, že někdo něco 
napíše.

Ale i pokud tomu tak je, pak jednoznačně 
převáží princip menšího zla. Pokud byste se 
chtěli, puristé, uchovat zcela neporušenými od 
světa, pak v globálním světě nemůžete žít. 
Nevědomky kupujeme zboží, které je důsled-
kem špatně placených dospělých nebo dětí ve 
třetím světě nebo bylo vypěstováno neekolo-
gicky, aniž byste to věděli, každý den děláte 
bezděky etické kompromisy. Každý den, já, 
občan České republiky, se vědomě podílím na 
světelném smogu a ekologické stopě a pro-
dukci energií, třeba tím, že i z mých daní se 
platí veřejné osvětlení dálnic.

Takže opět, rozhodněte se, jak chcete, jste 
dospělí lidé. Pokud zastáváte názor, že nechat 
se očkovat je pro vás mravně nepřijatelné, je to 
vaše věc. Křesťanství ale nic takového neříká, 
ba naopak, páté přikázání je přikázáním 
o ochraně života. Taky toho vašeho. Jste 
v situaci, kdy reálně hrozí, že onemocníte, 
svému onemocnění můžete zabránit, a neudě-
láte to. Právě páté přikázání o ochraně života 
zde prosím použijte. Hodnota vašeho života 

vychyluje váhy drtivě na vaši stranu.

„Ve vakcíně je čip, který změní DNA pa-
cienta a ovlivní jeho chování, povahu, 
myšlenky.“

Kdo to říká, musí to dokázat. Musí říct jaký 
čip, jak se změní DNA pacienta, jak to ovlivní 
jeho chování. Dokud to neprokáže, platí, že 
tomu tak není. Z mého pohledu je tento názor 
čistý omyl nebo čistá lež, zatím mi nikdo 
nedokázal opak.

Opět, jste svobodní lidé, berte, neberte, 
věřte, nevěřte, umřete.

„Vakcína může vyvolat nežádoucí vedlejší 
účinky.“

Toto je nejinteligentnější argument proti 
vakcinaci. Pravdou je, že to nelze vyloučit, 
všechno se z pochopitelných důvodů vymýšlí, 
schvaluje a aplikuje v prudce zrychleném pro-
cesu. Každý den a každá dávka totiž může 
zachránit lidský život. Že nenastanou žádné 
vedlejší účinky, nebo že nastanou v řádech 
promile procent, nebo u nějakých skupin opět 
v řádech promile nebo jednotek procent, je 
představitelné.

Protiargument je ovšem zřejmý: berte vakcí-
nu, pravděpodobnost je drtivě na vaší straně. 
Na druhé misce vah je vaše onemocnění 
a u některých smrt. Je tisíckrát lepší vakcínu 
vzít s tím malým rizikem vedlejších účinků než 
riskovat řádově mnohem vyšší riziko onemoc-
nění, dlouhodobých následků onemocnění, 
o kterých toho zatím moc nevíme, nebo vlastní 
smrti. Tečka.

Na závěr. Nechat se naočkovat je tedy za 
současného stavu racionální rozhodnutí kaž-
dého průměrně informovaného občana, na zá-
kladě informací, které máme. Pro občana 
věřícího je to navíc rozhodnutí nejen racionální, 
nýbrž i rozhodnutí vyplývající z představy úcty 
k životu a pátého přikázání desatera.

Věřím a doufám, že se síla přirozeného 
výběru nakonec neprokáže. Že se s vypětím 
všech sil podaří zachránit všechny. Snad. Co se 
naopak prokáže, je nutnost reformy školství na 
základním a středním stupni. Víra v kde co 
a především víra v to, co kdokoli jakkoli napíše 
na sociální sítě, už nám příště vážně může 
zlomit vaz.

Marek Orko Vácha

Převzato z ct24.ceskatelevize.cz

Autor textu je římskokatolický kněz, teolog, 
přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. 
Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář 
Římskokatolické akademické farnosti při kos-
tele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické pů-
dě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky 
a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy. Tam je i předsedou akademického 
senátu. Specializuje se na otázky evoluční bio-
logie, lékařské a environmentální etiky.

Zdroj: Wikipedie



MOST 327-328/XXVIII 7

Lidé kolem nás: 
Mateusz Waclawik – nový kostelník

Funkce kostelníka je v každé farnosti 
funkcí klíčovou: bez kněze (který je 
nezastupitelný), kostelníka a varhaníka 
není pořádná farnost. Přijmout službu 
kostelníka je zároveň velký závazek, ale 
také zásluha. I naše farnost dlouhodobě 
tak trochu bojuje s nedostatkem jak 
varhaníků, tak i kostelníků. O to 
radostněji se mi psalo tento článeček 
o Mateuszu Waclawikovi, který se ve 
svých 28 letech rozhodl, že přiloží ruku 
k dílu a vstoupí do řad našich 
kostelníků. Pro úplnost dodávám, že 
nyní  tedy  máme pět  akt ivních 
kostelníků: paní Irenu Szymonikovou, 
pana Vladimíra Šišku (coby před-
stavitele starší generace), a pak dva 
mladé spolubratry: Jakuba Ondíka 
a nově i Mateusza Waclawika. Tím 
pátým a dovolím si dodat, že hlavním je 
hospodářský správce farnosti pan 
Stanislav Klais. A nyní si přečtěte 
krátký rozhovor s Mateuszem Wac-
lawikem, kterému děkujeme za ochotu 
a prosím o „výdrž“. 

 
MOST: Mateuszu, můžeš nám něco 

říct o sobě? 

Mateusz Waclawik: Jsem narozen 
26. 10. 1992 v Třinci. Žiji společně 
s mými rodiči, s otcem Věslavem, 
maminkou Urszulou a babičkou Alžbě-
tou. Mám staršího bratra Lukáše, se 
kterým vycházím, jak to jen bratr 
s bratrem může nejlépe. Co se týče 
mého vzdělání, tak na základní školu 
jsem chodil na 1. PSP v Třinci. Po 
ukončení základní školy jsem byl přijat 
na střední školu SŠINFOTECH, ve 
Frýdku-Místku, obor elektro-infor-
matik. Párkrát jsem zkoušel neúspěšně 
i vysokou školu informatiky v Ostravě. 
Nakonec jsem si řekl, že mi 13 let škol 
přece musí stačit! Nyní pracuji již 
šestým rokem ve firmě NEJ.cz jako 
servisní technik kabelové televize. Dá 
se říct, že pro mě je práce z velké části 
zároveň i koníčkem.

MOST: Jaké jsou Tvoje záliby?

Mateusz Waclawik: Co se týče 
sportu, tak nejsem nějaký zapálený 
sportovec. Rád hraju badminton s přá-
teli a chodím na „kondiční“ plavání, 
i když momentální situace ve světě to 
už delší dobu neumožňuje. Jinak co mě 
ještě baví, tak sledovat aktuální vývoj 
informačních technologií ohledně te-
lekomunikačních prostředků, hlavně 

internetu jako takového.

MOST: Jak jsi začal s ministro-
váním, baví tě to?

Mateusz Waclawik: S ministro-
váním jsem začal od mých osmi let 
a vzniklo to tak, že můj děda František 
Zawada se mě jednoho dne zeptal, jestli 
bych nechtěl ministrovat v našem far-
ním kostele v Třinci. Bylo to právě 
o velkých letních prázdninách, kdy jako 
kluk jsem měl hodně volného času. 
Řekl jsem si, že půjdu do toho. Z po-
čátku jsem měl obavy, že nebudu vědět 
jak na to ale díky mému „učiteli“ 
dědovi, který byl již dlouhou dobu 
v našem kostele kostelníkem, jsem se 
těchto pochybností celkem rychle 
zbavil. Za to velice děkuji mému 
zesnulému dědečkovi a samozřejmě 
podpoře mých rodičů, kteří mě od 
narození vychovávají ke křesťanství. 
Jestli mě ministrování baví? Ano 
a jsem rád, že mohu sloužit a být blíže 
k Bohu.

MOST: Jak jsi přišel ke kostelničení 
a co to pro tebe znamená?

Mateusz Waclawik: Na konci 
loňského roku, jednou po ranní nedělní 
mši svaté, ke mně přišel náš otec 
František s prosbou, jestli bych nevzal 
službu kostelníka. Je pravda, že jsem 
hned na to nedokázal odpovědět. Po 
delším rozhodování jsem řekl ano. 
Kostelníkem pro mě znamená, že mohu 
takto být nápomocen našemu farnímu 
společenství a hlavně se ještě více 
sblížit s Bohem. Co se týče zkušeností, 
tak ty už jsem měl z dob ministrování, 
ale je samozřejmé, že člověk hned 
nemůže vědět všechno a pořád se učí. 
Za to patří velké díky Stanislavu 
Klaisovi, již dlouholetému kostelníkovi 
v naší farnosti, který mě hodně naučil, 
co se kostelničení týče a hlavně taky 
důkladnosti, aby člověk nedělal nic 
napůl.

Připravil M.K. 
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První rok on-line přenosů
Brzy to bude rok, co byl v naší farnosti 

spuštěn živý přenos bohoslužeb přes 
internet. Pro zajímavost jsem si pro Vás 
připravil nějaké statistiky, změny co se 
za tu dobu udály a zkušenosti.

K dnešnímu dni 22. 3. proběhlo cel-
kem 478 přenosů. Farní youtube kanál 
napočítal celkový počet zhlédnutí skoro 
45700, ať už během živého vysílání, 
nebo později v archivu. Jeden by se divil, 
kde se tak vysoké číslo vzalo, ale vězte, 
že se počítají i „chvilkové návštěvy“. 
Stačí se pár minut podívat na nějaký 
přenos třeba v archivu a utváříte sta-
tistiku. Proto je důležitější údaj, kolik 
času návštěvníci sledováním videí strá-
vili. Celkový čas činí 8700 hodin, čemuž 
odpovídá kolem 12 minut na návštěvu. 
Někdo zhlédne celý přenos a někdo jiný 
po chvíli přenos opustí.

Z grafu lze vyčíst, že při odeznívání 
první vlny pandemie, se začali lidé 
vracet do kostelů a méně sledovali 
přenosy. Z nedělních 80 až 120 při-
pojených (sledujících mohlo být více, 
např. rodina u jedné TV), klesl počet až 
na 5 právě sledujících živý přenos. 
Podobně u mší svatých ve všední den, 
které se na jaře přenášely na 10 obra-
zovek, klesl počet někdy i na pouhého 
jednoho návštěvníka. Žel na podzim 
přišla druhá vlna pandemie a návštěv-
nost se vrátila. Od září sledovalo nedělní 
přenosy kolem 70 – 90 návštěvníků, 
přes týden mezi 5 až 15. Nedělní přenosy 
většinou během celého dne zdvojnásobí 
svou sledovanost, tedy někteří si pustí 
mši svatou později ze záznamu. 

Kanál má již 154 odběratelů, což jsou 
uživatelé, kterým přijde většinou na 
mobil v aplikaci Youtube upozornění, že 
naše farnost opět vysílá. 

Od 19.10.2020 se přenáší modlitba 
růžence s úmyslem za ukončení pande-
mie a i toto vysílání zaznamenalo 
zvýšený zájem. Sledujících je pravidelně 
mezi 10 až 20. Zde stojí za zmínku jeden 
„incident“. Zablokovali nám v lednu 

jedno video s odůvodněním, že porušuje 
pokyny pro komunitu. Přečetl jsem po-
kyny, zhlédl záznam a přemýšlel, co 
„jim“ může vadit? Že by prosebné 
myšlenky k Panně Marii na ochranu 
před ďábelským pokušením, od zlého 
světa, či zlých duchů ve chvílích smrti? 
Liberálním ekumenickým „diplomatům“ 
by se možná tyto tradiční obraty mohly 
příčit, ale tak to prostě je. Nemravné 
klipy, videa a písně nikomu nevadí, ale 
modlitbu budící posvátnou bázeň Boží 
a obezřetnost před hříchem je třeba uml-
čet? Detaily našeho případu se asi nikdy 
nedovíme, ale po odeslání žádosti o pře-
zkoumání přišla ještě ten den odpověď 
s omluvou a rozhodnutím o uvolnění 
videa jako „v pořádku“. 

Youtube má ve statistikách některá 
zajímavá data o publiku: Diváky tvořili 
ze začátku spíše muži (2/3), na přelomu 
října a listopadu se váhy překlopily na 
stranu žen, v lednu měly ženy rekord 
s podílem 64,6%, pak začali muži do-
tahovat a březnová bilance je zatím 
57,5% ku 42,5% ve prospěch žen. 
Odběratelé kanálu tvoří jen pětinu sle-
dovanosti. Téměř polovina návštěvníků 
má operační systém Android, tedy sle-
duje videa z mobilu či tabletu. 35% má 
MS Windows, takže jde o počítače, 10% 
tvoří chytré televize, 5% mají mobily od 
Applu (iOS) a nějaké desetiny procent 
patří herním konzolám jako Playstation 
a Xbox. 90% diváků je z České repub-
liky, 0,2% ze Slovenska a  0,1% z Polska, 
zbytek je neurčen nejspíš kvůli bloková-
ní zjišťování polohy. Ale vzpomínám si, 
že se k odběru přihlásil nějaký pán asi 
z Turecka (podle vlajky), který tam 
zanechal komentář v arabštině. Když 
jsem ty jeho hieroglyfy zkopíroval do 
překladače, podivil jsem se českému 
překladu. Ten zněl: „Děkuji za slovo 
Boží“.

Třetina věřících patří do věkové sku-
piny 65 let a více, čtvrtinu tvoří lidé ve 
věku 35-44 let, 14% mají mezi 45 a 54 
lety, 11% má 18-24 let, 10% má 25-34 let 

a 7% 55-64 let.

Co se týče změn v provozu, ty se občas 
dějí a někdy nám i pěkně zatopí. 
Server Youtube společnosti Google 
několikrát změnil způsob zobrazení videí 
s jiným poměrem stran, než jejich 
standardní 16:9. Jelikož naše kamera 
dává obraz 3:2 a youtube obraz defor-
movalo, měli jsme na stránkách „korek-
tor“, který obraz zpět rovnal, aby byl 
proporčně správný. Pak youtube přesta-
lo obraz deformovat a namísto toho 
přidalo po bocích černé pásy doplňující 
obraz na formát 16:9. Tak jsme náš 
„korektor“ ze stránek odebrali. V říjnu 
2020, nejspíš kvůli obrovskému nárůstu 
zátěže na servery ukončili bezobslužný 
režim. Od té doby se již nepředpřipraví 
nový přenos automaticky po ukončení 
předešlého, ale je třeba se po každém 
přenosu přihlásit k administraci kanálu 
a odklikat budoucí přenos. To si žádalo 
zastupitelnost, kdyby někdo „vypadnul“. 
Pomoc mi přislíbil Ing. Marek Mokrosz, 
informatik, programátor a kamarád z na-
ší farnosti. Máme už internetové „hlídací 
psy“, kteří nás upozorní formou sms, 
aby se na přenos nezapomnělo. Když je 
vše připraveno, jsou zticha. Zapomenete 
- pípne Vám sms a za chvíli další… 

Stále platí, že služba funguje zdarma. 
I díky poskytovateli internetu – Beskyd-
net, který má ve věži nad zvony inter-
netový uzel a za připojení naší kamery si 
nic neúčtuje. Tak to pan Vladislav 
Heczko umožnil a i když Beskydnet pro-
dal firmě BT MEDIA INVEST s.r.o., 
podmínky se nezměnily. 

Někdy se mě lidé ptali na zvuk varhan, 
zda se s tím dá něco dělat, aby je bylo 
lépe slyšet. Konzultoval jsem to s ně-
kolika lidmi z naší farnosti, kteří jsou 
zaangažovaní do pěveckých skupin a zvu-
kem se zabývají. Dospěli jsme k závěru, 
že investice by byla srovnatelná jako 
s pořízením kamery. Jinými slovy za 
nemálo peněz trochu muziky navíc. Ale 
jedno vylepšení se přece jen plánuje bez 
nákupu mikrofonních slučovačů, dra-
hých mikrofonů a další kabeláže pod 
lavicemi ke kameře, tak snad se to 
podaří.

Může to vypadat, že si v těch číslech 
libuji a že jsem snad rád, že se diváci 
opět na přenosy dívají, ale věřte mi, že se 
sám velice těším, až se budeme moci 
zase všichni scházet v našem chrámě 
a bez roušek. Vůbec mi nebude vadit, 
když přenosy budou sloužit jen těm, 
kteří se nemohou mše svaté zúčastnit 
osobně. Naopak, přeji si, aby si nebylo 
v kostele kde sednout.

Petr Čala
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Světový den seniorů
Dozvěděla jsem se z médií, že papež 

František vyhlásil den 26. července 
světovým dnem seniorů. Proč to 
udělal? Chtěl na tuto skupinu osob 
upřít zrak nás ostatních, nás ve střed-
ním věku, nás mladých a možná i ještě 
těch mladších?

O seniorech se v současné době mluví 
často v souvislosti s tím, že jsou velmi 
ohroženou skupinou. Abychom jim 
neublížili, tak jistě v dobré víře, je 
zavíráme. Zavíráme v bytech, zavíráme 
v domovech pro seniory. Cítí se ale 
dobře? Nechybí jim náš větší zájem 
o ně samotné? Dáváme jim prostor 
k tomu, aby nám stihli předat své 
vzpomínky, to o čem přemýšlí, jak se 
cítí, co mají takzvaně na srdci? Neohr-
nujeme jenom nos nad tím, že neo-
vládají sociální sítě, nejsou šikovní 
v práci s počítačem? Daniela Kovářová 
(prezidentka Unie rodinných advokátů, 
bývalá ministryně spravedlnosti) píše 
v článku „Neohánějme se babičkami“ 

v Mladé Frontě dnes dne 30. 1. 2021: 
„Myslím na ty nejstarší a nejubožejší. 
Ty, kteří v dřívějších dobách bývávali 
nejváženějšími. Na jejich rozhodnutí se 
čekávalo, o jejich slovech se pře-
mýšlelo, žili jsme z jejich zkušeností, 
rad, vrásek a doporučení. Pořád si 
slovo „senior“ přehazujeme jako horký 
brambor z úst do úst, neustále se tímto 
slovem na veřejnosti oháníme a covi-
dová opatření obhajujeme právě zájmy 
seniorů. Ve skutečnosti jsme nad nimi 
zlomili hůl a odsoudili jsme je k nej-
tvrdšímu trestu – k osamělému doži-
votí“. 

Po přečtení tohoto článku mi v pa-
měti vyvstal starší rozhovor s bývalou 
českou zpravodajkou Petrou Procház-
kovou, kde mimo jiné říkala i toto: 
„Můj muž, který je Afgáncem, mi 
jednou řekl: vy jste tady divní, spíte se 
psy a staré lidi dáváte do domovů pro 
seniory“. Rozplakalo mne to. Nerada 
bych byla pochopena tak, že odsuzuji 

každého, kdo svého rodiče umístí do 
domova pro seniory. Toto si v žádném 
případě nemyslím, naopak takové ře-
šení může být někdy tím nejlepším, co 
můžeme pro svého rodiče udělat. Jako 
důležité však vnímám, aby se starý 
člověk necítil být opuštěn a někdy až 
odložen. Jedna paní mi jednou řekla, že 
její dvacetipětiletý syn nemůže dědeč-
kovi pomáhat, že nějak to stáří nemůže 
vydýchat. Kdo v něm vypěstoval takový 
názor? Nejsme na vině i my rodiče, 
když své děti přihlásíme na pět různých 
kroužků, ale babičku zapomínáme 
navštívit? Vnímáme tu křehkost stáří, 
kterou je třeba chránit, aby se neroz-
bila? 

Kéž by nám v tom pomohl „Den 
seniora“ vyhlášen papežem Františkem 
a také slova polského kněze a básníka 
Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą.“

Marta Bezecná

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

Ke dni 21.3.2021 evidujeme částku 
20 665 Kč. 

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

Dopis nemocným
Postní doba a Velikonoce 2021

Milí přátelé, drazí nemocní, milí 
senioři, sestry a bratři, 

zdravím vás na prahu Velikonoc, 
které prožíváme v roce 25. výročí 
založení naší diecéze. Zkusme se každý 
z nás vrátit ve vzpomínkách o čtvrt-
století zpátky a připomenout si, kde 
jsme byli a co jsme prožívali právě 
v roce 1996. Jistě se od té doby mnohé 
změnilo a nejinak je tomu s námi. I my 
jsme po těch 25 letech v něčem jiní. 
Můžeme si ale také uvědomit, že jsme 
od té doby 25krát prožili Velikonoce. 
Proměnilo nás jejich prožívání? Jistým 
způsobem bychom Velikonoce mohli 
nazvat svátky proměny. Připomínají 
nám proměnu zástupu lidí, který 
jásavě volá: „Hosana“ a za několik 
málo dní stejný zástup nenávistně 
křičí: „Ukřižuj“. Připomínají nám 
proměnu Petrovu, který si díky svému 
zapření uvědomil, jak je slabý a jak se 
musí změnit. Připomínají nám ty 
okamžiky ve večeřadle, kdy Kristus 
promění chleba a víno ve své Tělo 
a Krev. Především nám ale připo-
mínají proměnu bolesti kříže v radost 
vzkříšení. Tato proměna, kterou prošel 
Kristus, je vítězstvím Boží lásky nad 

lidským hříchem a odmítnutím. Je to 
proměna, která se stále odehrává v ži-
votě každého z nás. Také my jsme byli 
ve křtu proměněni v Boží děti. I v nás 
má neustále vítězit Boží láska nad 
naším hříchem a slabostí. Tato vítězná 
proměna se v nás odehrává právě díky 
našemu spojení s Kristem. Je dobře, že 
o toto živé spojení s Kristem stále 
usilujete, přestože se pro nemoc nebo 
díky aktuální situaci nemůžete dostat 
do kostela. Na počátku postní doby 
jsem v pastýřském listu vybídl celou 
diecézi, abychom se společně vydali na 
cestu proměny a obnovili naše spojení 
s Kristem. Budu moc rád, když se do 
této naší společné cesty proměny 
zapojíte také vy. Prosím, proměňte své 
bolesti, utrpení a obtíže nemoci ve 
spojení s Kristem v modlitbu za naši 
diecézi, za rodiny, za duchovní po-
volání, za to, abychom všichni - každý 
tam, kde jsme - vydávali svědectví 
o Kristově vzkříšení. Už teď vám za to 
děkuji a také vás ujišťuji o své mod-
litbě za vás. 

Přeji vám milostiplné Velikonoce 
a žehnám 

+ Martin David, 

apoštolský administrátor
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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.

VELIKONOCE
Velikonoce jsou pro křesťany nadějí, že po-

zemský život není to jediné, co máme, ale že 
jednou – jako Kristus – vstaneme spolu s ním 
k věčnému životu. Tato naděje je pro nás radostí 
všedních dnů a silou v těžkostech, nemocech 
a trápeních.

 Když rozluštíš symboly ve vajíčku podle klíče 
dole na stránce, dozvíš se, co o tom řekl papež Jan 
Pavel II.

POSTAVY

SVATÉHO TÝDNE 
V událostech Svatého týdne, kdy si připo-

mínáme Ježíšovo utrpení a smrt na kříži, vy-
stupuje mnoho postav. Doplň nedokončené věty 
správnými jmény. Písmena, která jsou za jmény, 
napiš do tabulky ke stejnému číslu, jako má 
začátek věty. Dozvíš se, že Ježíš zemřel a vstal 
z mrtvých pro … (dokončení v tajence).

1. V Getsemanech byl s Ježíšem Petr, Jan a .............. Pilát         Á

2. Za třicet stříbrných zradil Ježíše ....................... Barabáš        D

3. Petr uťal ucho člověku jménem ............................ Jakub       E

4. Velekněz, ke kterému Ježíše dovedli, byl .............. Jidáš      CH

5. Ježíše třikrát zapřel apoštol ................. Josef z Arimatie        I

6. Král, který pláštěm zesměšnil Ježíše, byl ................. Jan        Í

7. Místo Ježíše byl propuštěn vzbouřenec ........... Malchus       L

8. Ježíše odsoudil k smrti na kříži ............................. Maria       P

9. Na cestě pomáhal Ježíšovi nést kříž .................... Kaifáš        S

10. U kříže stála Ježíšova matka .............. Marie Magdalská     S

11. Pod Ježíšovým křížem stál také apoštol .................. Petr    Š

12. Ukřižování sledovala zpovzdálí i ...................... Herodes     U

13. Ježíšův hrob ve skále koupil ................. Šimon z Kyrény      V

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

Drazí farníci,
už celý rok bojujeme se zákeřným 

virem a konsekvencemi, vzniklými 
v důsledku vládních opatření. Nezbývá 
nežli toto období překonat, vydržet 
a důvěřovat našemu Pánu, který jistě ví, 
proč to všechno dopustil. I v rámci 
farnosti je mnoho aktivit omezených. 
Nemůžou se scházet zpěváci, modlitební 
skupinky, z důvodu zavřených škol se 
neučí náboženství. Z pohledu výchovy 
a křesťanského soužití hlavně dětí a mlá-
deže, bude tento rok citelně chybět. 

Záleží tedy na každém z nás, jakým 
způsobem a jakou funkci si ve farním 
společenství vybereme a zapojíme se do 
dění kolem sebe. Pokusme se v době, 
kdy vše pomine a „bude v normálu“ vše 
lépe nastartovat. A zde možná v tom 
čase svátečním, kdy jsme prožili dobu 
postní a těšíme se z Krista Zmrtvých-
vstalého, je ten pravý okamžik něco 
změnit, nebo se alespoň zamyslet nad 
tím, zdali nás Pán Bůh k nějaké službě 
volá a zdali jsem neobdržel nějakou tu 
hřivnu.

Je celá řada příležitostí, jak se zapojit 
do dění v naší farnosti. Od služby 
v kostele u bohoslužeb (ministranti 
a akolyté), zpěváků (schola DROPS, 
mládežnická schola či sbor LAUDA-
MUS), modlících se skupinek, které se 
zapojují v rámci pobožností, varhaníků, 
kostelníků, katechetů, lidí, kteří se po-
dílejí na údržbě objektů, uklízení kostela 
a jeho okolí, nebo pomáhají při organi-
zaci různých akcí spolku SANCTUS 
ALBERTUS, až po technické zajištění 
různých svátků a slavností (např. 
příprava oltářů na svátek Božího Těla, 

výstavba betléma na Vánoce apod.), 
výpomoc na faře v kuchyni nebo při-
spíváním do našeho farního časopisu 
MOST. Velmi důležitou formou pomoci 
jsou i dary na chod farnosti.

Celá řada farníků už nějakým způ-
sobem pomáhá a za to jim patří velké 
poděkování a Pán Bůh zaplať, že tací 
jsou. Ale je tu spousta ostatních, od 
kterých možná Pán čeká trošku více, než 
jednou týdně „z povinnosti zajít do 
kostela“.  Uvedu několik příležitostí, kde 
z důvodu generační obměny nebo 
doplnění stavu bude zapotřebí najít mezi 
námi farníky osoby, které budou tuto 
službu vykonávat do budoucna. Na-
léhavě se například hledají kostelníci či 
varhaníci. Pozorujeme v posledním 
období značný úbytek mladých mi-
nistrantů. Vedoucí schol a sborů by 
určitě přivítali nové zpěváky. Samo-
statnou otázkou je výuka náboženství ve 
školách, kde je ale zapotřebí mít k tomu 
patřičné vzdělání. A našli bychom další 
a další možnosti služby a pomoci.  

Pokud bude někdo ochoten se zapojit 
„do dění“, budeme velmi rádi! Kon-
taktujte prosím naše duchovní (P. Fran-
tišek nebo P. Adrian), nebo příslušné 
vedoucí osoby jednotlivých farních 
aktivit. Kontakty můžete najít na farních 
stránkách. Věřím, že se koronovirová 
situace v brzké době změní a budeme se 
moci potkávat bez omezení na boho-
službách, či na farních akcích. Ještě 
jednou velké díky za Vaši případnou 
pomoc.  

Ing. Wiesław Wania 
člen ekonomické rady      

Letošní slavnost svatého Josefa byla 

něčím mimořádná, a to zejména proto, 

že papež František vydal apoštolský list 

Patris corde a vyhlásil Rok svatého 

Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. 

V apoštolském listu nás Svatý otec 

vyzývá k „růstu v lásce k tomuto 

velkému světci a pobízí, abychom pro-

sili o jeho přímluvu a napodobovali jeho 

ctnosti“. 

Svatý Josef je muž, o kterém víme jen 

málo, ale v dějinách spásy hrál dů-

ležitou roli. Svatý Josef nás může hodně 

naučit. Byl spravedlivý, poslušný, čistý 

a pokorný manžel. Ochránce a strážce 

Spasitele a Panny Marie. Zažil v životě 

stejné obtíže jako my všichni, přesto žil 

příkladným životem. Byl mužem neo-

chvějné víry a maximální důvěry v Boží 

prozřetelnost. Bůh měl v jeho životě 

první místo. Svatý Josef byl mužem 

činu a poslouchal Boží vůli v běžných 

povinnostech každodenního života. 

Věrně a něžně miloval, chránil a staral 

se o Ježíše a Pannu Marii. Dělal běžné 

věci obyčejného života, ale s velkou 

láskou. 

Pokud nás papež František zve, aby-

chom se letos v roce 2021 snažili více 

poznat svatého Josefa, pak je to díky 

jeho pokoře, jeho diskrétnosti a jeho 

důvěře. To všechno udělalo ze sv. Josefa 

muže bratrské a duchovní podpory 

a otcovské péče. Všichni v něm mohou 

najít muže, který zůstává bez povšim-

nutí, muže každodenní přítomnosti, 

diskrétního a skrytého přímluvce. 

Svatý Josef nám připomíná, že 

všichni, kdo se zdánlivě skrývají nebo 

jsou ve „druhé linii“, hrají v historii 

spásy bezkonkurenční roli. Josef je otec, 

který pomáhá v těžkých dobách. 

Často se Boží plán naplňuje skrze 

naše slabosti. Pán se na naše selhání 

dívá s něžností Otce. V této velmi těžké 

době v dějinách lidstva může být svatý 

Josef vzorem, protože jeho mlčení 

mluví hlasitěji než naše stížnosti. Jeho 

mlčení nám říká, abychom věřili, i když 

ještě nevidíme světlo na konci tunelu. 

převzato z RC Monitor, 6/2021

Neobyčejně
obyčejný muž

Předběžný plán akcí na rok 2021
a začátek roku 2022

Prosím poznačte si do diářů následující termíny akcí. Jedná se vesměs o tradiční 
akce ve farnosti a jejich konání bude samozřejmě odvislé od celosvětové situace 
s COVID-19.

27.6. 2021 Ukončení školního roku spojené s Dnem dětí

10.8. 2021 Prázdniny v Třinci „Léto se sv. Albertem“  

12.9. 2021 Poutní slavnost - Odpust Parafialny - Farní festyn 20. ročník

28.9. 2021 Farní pouť jednodenní (místo bude ještě upřesněno)

21.11. 2021 Svatocecilský koncert našich farních schol a sboru

5.12. 2021  Mikuláš pro děti

30.12. 2021 Setkání farnosti 21. ročník

2.1. 2022  Koledování u jesliček 10. ročník

22.1. 2022 Farní ples 11. ročník „Restaurace Sojka“

Spolek SANCTUS ALBERTUS

a

a



12 MOST 327-328/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 6.6.2021. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 25.5.2021.

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.

2. neděle velikonoční (11.4.)
1. čtení: Sk 4,32-35; 2. čtení: 1 Jan 5,1-6; 
Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm odp.: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho 
milosrdenství trvá na věky.
ref.: Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (18.4.)
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19; 2. čtení: 1 Jan 2,1-5a; 
Evangelium: Lk 24,35-48

a

a

a

§Sobota 3.4.2021
12.00 až 16.30 adorace v boční kapli Božího 
hrobu
14.00 a 16.00 svěcení velikonočních pokrmů
16.30 novéna k Božímu Milosrdenství
17.00 bohoslužba Vigilie Zmrtvýchvstání 
Páně

§Neděle 4.4.2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
(Hod Boží velikonoční); 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

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

§Neděle 11.4.2021 – 2. neděle velikonoční (Božího 
Milosrdenství); 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
česky.

§Neděle 18.4.2021 – 3. neděle velikonoční; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 23.4.2021 – svátek sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka.

§Neděle 25.4.2021 – 4. neděle velikonoční; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

§Čtvrtek 29.4.2021 – svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, patronky Evropy.

§Neděle 2.5.2021 – 5. neděle velikonoční; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pondělí 3.5.2021 – svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů.

§Pátek 7.5.2021 – první pátek v měsíci květnu.
§Neděle 9.5.2021 – 6. neděle velikonoční; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
§Čtvrtek 13.5.2021 – Slavnost Nanebevstoupení 

Nedělní a sváteční liturgie
v dubnu a květnu

Pořad bohoslužeb v dubnu a květnu 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.
Duben 2021
Všeobecný úmysl 
Za základní práva 
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za 
základní lidská práva v diktaturách, autori-
tářských režimech a nezřídka i v demokraciích, 
které prochází krizí.
Národní úmysl 
Děkujeme za velikonoční radost a naději v ži-
votě nás křesťanů a prosíme, abychom byli 
světlem světa a solí země, jak to od nás svět 
právem očekává.
Květen 2021
Všeobecný úmysl
Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za 
finance, spolu s vládami usměrňovali finanční 
oblast a chránili občany před nástrahami s nimi 
spojenými.
Národní úmysl 
Děkujeme za mariánská poutní místa a prosí-
me, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno 
nacházeli cestu ke Kristu.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Páně; začíná devítidenní příprava na slavnost 
Seslání Ducha Svatého.

§Pátek 14.5.2021 – svátek sv. Matěje, apoštola.
§Neděle 16.5.2021 – 7. neděle velikonoční; 6.30 

a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
§Neděle 23.5.2021 – Slavnost Seslání Ducha 

Svatého; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
§Čtvrtek 27.5.2021 – svátek Ježíše Krista, nej-

vyššího a věčného kněze.
§Neděle 30.5.2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice; 

6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.
§Pondělí 31.5.2021 – svátek Navštívení Panny 

Marie.
§Čtvrtek 3.6.2021 – Slavnost Těla a Krve Páně.
§Pátek 4.6.2021 – první pátek v měsíci červnu.
§Neděle 6.6.2021 – 10. neděle v mezidobí; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.
§Každý první pátek je po ranní mši svaté adorace 

Nejsvětější Svátosti Oltářní a modlitba Litanie 
k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

§Každý pátek po ranní mši svaté a po večerní mši 
svaté vyjma prvního pátku je výstav Nejsvětější 
Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

§Každou neděli od 15.00 do 16.00 je adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní; možnost přijmout 
svátost smíření a přistoupit ke svatému přijímání.

§Každou středu a každý 19. den v měsíci po mši 
svaté se modlíme Litanii ke sv. Josefovi.

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

§Ve všední dny po večerní mši svaté probíhá 
modlitba svatého růžence za odvrácení pandemie 
(on-line přenos). 

§Poslední neděle v měsíci – Mariánské večeřadlo.
§Informace o vývoji epidemiologické situace, tj. 

povolený počet účastníků bohoslužeb, hy-
gienická opatření apod. sledujte mimo jiné na 
internetových stránkách naší farnosti.

Žalm odp.: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář.
ref.: Wznieś ponad nami, światłość Twoją, Panie.

4. neděle velikonoční (25.4.)
1. čtení: Sk 4,8-12; 2. čtení: 1 Jan 3,1-2; 
Evangelium: Jan 10,11-18
Žalm odp.: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.
ref.: Kamień wzgardzony, stał się fundamentem.

5. neděle velikonoční (2.5.)
1. čtení: Sk 9,26-31; 2. čtení: 1 Jan 3,18-24; 
Evangelium: Jan 15,1-8
Žalm odp.: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém 
shromáždění.
ref.: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

6. neděle velikoční (9.5.)
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čtení: 1 Jan 
4,7-10; Evangelium: Jan 15,9-17
Žalm odp.: Hospodin zjevil svou spásu před zraky 
pohanů.
ref.: Wobec narodów objawił zbawienie.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (13.5.)
1. čtení: Sk 1,1-11; 2. čtení: Ef 4,1-13; Evangelium: 
Mk 16,15-20
Žalm odp.: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 
vystupuje za hlaholu polnice.
ref.: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

a
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7. neděle velikonoční (16.5.)
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26; 2. čtení: 1 Jan 4,11-16; 
Evangelium: Jan 17,11b-19
Žalm odp.: Hospodin si zřídil na nebi trůn.
ref.: Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (23.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Gal 5,16-25; 
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
Žalm odp.: Sešli svého Ducha, Hospodine, a obno-
víš tvář země.
ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (30.5.)
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení: Řím 8,14-17; 
Evangelium: Mt 28,16-20
Žalm odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za 
svůj majetek.
ref.: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

10. neděle v mezidobí (6.6.)
1. čtení: Gn 3,9-15; 2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1; 
Evangelium: Mk 3,20-35
Žalm odp.: U Hospodina je slitování, hojné u něho je 
vykoupení.
ref.: U Pana łaska oraz odkupienie.
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