
Číslo 340/                      ročník XXIX. duben 2022 Proti dobrovolnému daru

(pokračování na str. 3)

Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów 
i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!” Zaraz też przystąpił do 
Jezusa, mówiąc: „Witaj Rabbi!”, i pocałował Go.

Mat 26,47-49

Pojmanie Jezusa
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Bogactwo Triduum
Nie ma piękniejszych dni w roku od 

tych, które tworzą Triduum Paschalne. 
Moc i głębię najważniejszych godzin 
można doświadczyć dzięki niepow-
tarzalnej liturgii. Zaskakujące jest 
jednak to, jak nazwy poszczególnych 
dni Triduum Sacrum ukazują wielo-
aspektowość Paschy.

I tak nazwa „Wielki Czwartek” ist-
nieje w języku polskim, chorwackim, 
węgierskim. „Święty Czwartek” mówią 
Włosi, Francuzi, Hiszpanie. Język nie-
miecki, czeski, słowacki używa nazwy 
„Zielony Czwartek”, powstałej naj-
prawdopodobniej pod wpływem Łk 
23,31, gdzie Jezus nazywany jest 
zielonym drzewem. Inni wywodzą tę 
nazwę od zielonych szat, których 
kiedyś w tym dniu używano w liturgii 
albo od zielonych ziół i warzyw, które 
spożywano w tym dniu. W języku an-
gielskim mówi się „Maundy Thursday”, 
to jest „Czwartek Przykazania”, i tłu-
maczy się tym, że średniowieczna 
angielszczyzna zapożyczyła to słowo od 
łacińskiego mandatum, słowa, którym 
rozpoczyna Jezus zdanie z J 13,34: 
„Mandatum novum do vobis” – 
„Przykazanie nowe daję Wam, abyście 
się wzajemnie miłowali”. Byłby to 
zatem dzień nowego przykazania 
Miłości. Dodatkową wymowę nadaje 
fakt, iż antyfonę „Mandatum” śpie-
wano podczas umycia nóg. Niektórzy 
jednak szukają źródeł tej nazwy 
w koszach „maundsor”, w których król 
miałby rozdawać tego dnia jałmużnę 
niektórym ubogim przy Whitehall 
w Londynie. Ponadto w języku holen-
derskim mówi się „Biały Czwartek”, 

w portugalskim istnieje także nazwa 
„Czwartek Odpustów”. Łacina podaje 
„Dies Cenae Domini” – „Dzień Wie-
czerzy Pańskiej”.

Piątek jest „Wielki” dla Polaków, 
Chorwatów, Czechów, Słowaków, Wę-
grów, Maltańczyków. „Święty Piątek” 
mówią Włosi, Francuzi, Hiszpanie. 
Szwedzi i Finowie mówią „Długi 
Piątek”, Anglicy i Holendrzy „Dobry 
Piątek”, Portugalczycy „Piątek Męki”, 
a Niemcy „Piątek Lamentacji”, bo 
raczej tak należy rozumieć termin 
karfreitag, wywodząc go od staronie-
mieckiego „kara” – lamentacja, żałoba, 
żal. Język łaciński nazywa ten dzień 
„Dies Passionis Domini” – „Dzień Męki 
Pańskiej”.

Nazwa „Wielka Sobota” używana jest 
w języku polskim, węgierskim, suahili. 
Język włoski, angielski, francuski, 
japoński mówi „Święta Sobota”. Tak 
samo łacina: „Sabbatum Sanctum”. 
Czesi i Słowacy nazywają ten dzień 
„Biała Sobota”. W holenderskim mamy 
„Sobotę Ciszy”, w portugalskim „Sobo-
tę Alleluja”, w szwedzkim „Wigilię 
Paschy”. Latynoamerykanie mówią 
także „Sobota Chwały”. Niemcy tak jak 
w przypadku Wielkiego Piątku mówią 
o „Karsamstag” – „Sobocie Lame-
tancji”.

Niech to wystarczy, by dotknąć 
bogactwa najmocniejszych dni w roku. 
By je pozyskać, trzeba się zanurzyć już 
nie w nazwy, ale w samą rzeczywistość.

Ks. Wojciech Węgrzyniak,
 www.liturgia.pl

1. února oslavil své narozeniny náš pan farář Mons. František Vrubel. Otče 

Františku, děkujeme za tu spoustu let, kdy nás vedete ke Kristu. Dobře víme, 

že každého z nás nosíte v srdci a modlíte se za nás. I my Vás chceme 

ubezpečit, že na Vás myslíme. Jako malý dárek přijměte řetízek modliteb, ve 

kterých za Vás budeme prosit po celý měsíc únor. Přejeme Vám hodně 

zdraví, pokoje, radosti, hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání. 

Třinečtí farníci

Blahopřání

Milí farníci,
přejeme Vám všem požehnané 

a milostiplné prožití svátků 
zmrtvýchvstání našeho Pána, Ježíše 

Krista. Kéž nám radost z velikonočního 
jitra nedokážou vzít ani nedobré udá-
losti posledních měsíců, kdy mnohým 
z našich křesťanských bratří a sester 
není zatím dáno prožít Velikonoce 

v míru a klidu. Mysleme na ně a mod-
leme se za ně i za sebe navzájem, aby 

jim i nám dal Zmrtvýchvstalý sílu 
obstát v těžkých zkouškách a dosá-

hnout palmy vítězství. 

Redakce 

Křížová cesta
na Javorový

Srdečně zveme na pobožnost křížové 
cesty ke kříži na Javorovém v sobotu 
9. 4. 2022. Začínáme od zastávky 
autobusu v Tyře „Hájenka“ před 
13. hodinou, hned po příjezdu autobu-
su (autobus vyjíždí z Třince nádraží 
ve 12:30, z autobusového stanoviště 
ve 12:35). Doporučujeme raději použít 
autobus než auto, na parkovišti u há-
jenky není moc místa k parkování.

Trasa není těžká, je to asi 5 km. 
U kříže na Javorovém budeme kolem 
15. hodiny. Zpátky bychom šli na auto-
bus do Gutů po modré turistické značce 
(autobus odjíždí z Gutů v 17 hod).

Pobožnost křížové cesty povede Miloš 
Cienciala. Budeme prosit Pána Ježíše 
o mír ve světě a požehnání pro Třinec.

Další informace Franková, 
telefon 731 244 346

Velikonoční oktáv a doba velikonoční
Oslava Velikonoc trvá dalších padesát 

dní („velikonoční doba“) a vrcholí 
slavností Seslání Ducha svatého (Let-
nice). Latinský název Pentecostes 
znamená „padesátý den velikonoční 
slavnosti“. První týden po Velikonocích 
se nazývá „velikonoční oktáv“. Čtyři-
cátý den po Velikonocích (čtvrtek 
v šestém velikonočním týdnu) se slaví 
svátek „Nanebevstoupení Páně“.

Druhá neděle velikonoční - „bílá 
neděle“

Neděle Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se 
slaví Svátek Božího milosrdenství. 
Neděli Božího milosrdenství stanovil 
papež Jan Pavel II. v den svatořečení 
polské řeholnice Faustyny Kowalské – 

30. dubna 2000. Právě sestra Faustyna 
se stala šiřitelkou poselství o Milo-
srdenství určeném celému světu. 
„V tento den jsou otevřena všechna 
stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; 
ať se žádná duše nebojí ke mně 
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak 
šarlat.“ (Deníček, 699)

Přípravou na svátek může být no-
véna, která spočívá v modlitbě korunky 
k Božímu milosrdenství (začíná na 
Velký pátek, trvá devět dní). „V té 
novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším 
veškeré milosti.“ (Deníček, 796)

Jako první slavila svátek Milosr-
denství sv. Faustyna. 23. ledna 1995 
papež Jan Pavel II. na prosbu polských 
biskupů souhlasil, aby ve všech pol-

ských diecézích byla po názvu 2. neděle 
velikonoční doplněna slova „Božího 
milosrdenství“. Dnes je 2. neděle veli-
konoční, díky dekretu Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti ze dne 5. května 
2000, slavena na celém světě jako 
neděle Božího milosrdenství.

„Utrpením Pán přešel ze smrti do 
života a otevřel cestu nám, kteří věříme 
v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do 
života přešli i my. Není nic velkého, že 
Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé 
a bezbožníci; tomu věří všichni. Sku-
tečně velkou věcí je věřit, že vstal 
z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo 
zmrtvýchvstání.“ (sv. Augustin)

převzato z velikonoce.vira.cz
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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! 

Velký pátek - Noc kříže 
Evangelista Jan ukazuje smrt a vzkří-

šení jako jednu skutečnost, viděnou 
z dvojí perspektivy. Kříž je zrcadlo, 
nastavené světu. ... Všechny „mocnosti 
světa" nastoupí postupně na scénu 
pašijového dramatu. ... Dějiny neskon-
čily odpolednem Velkého pátku. Cesta 
vede dál.

Jan Zahradníček v jedné své básni 
napsal, že se všechny mocnosti zla 
v dějinách snaží udělat vše pro to, aby 
dějiny nepřekročily odpoledne Velkého 
pátku. Řekněme si hned na počátku, že 
podstatou velikonoční víry křesťanů je 
přesvědčení, že Velkým pátkem dějiny 
nekončí – a nekončí jím ani příběh 
života našeho Pána.

Svatý Jan, do jehož svědectví o Kris-
tově utrpení jsme se právě ponořili, 
ukazuje smrt a vzkříšení jako jednu 
skutečnost, viděnou z dvojí perspektivy. 
Dnes se na oběť našeho Pána díváme 
z perspektivy tohoto světa. Zítra uvi-
díme, jak tuto událost čte Bůh. Dnes se 
zdá, že Ježíšova cesta skončila katastro-
fou. Zítra uvidíme, že Bůh otevírá na 
troskách lidských nadějí novou mož-
nost, novou budoucnost – pro Ježíše, 
ale i pro nás a pro naši víru. I pro víru, 
která někdy musí projít peklem po-
chybností.

Dnes stojí před očima církve kříž, 
vztyčený mezi nebem a zemí. Už v Pav-
lových listech čteme, že kříž byl pro 
mnohé pohoršením - a i dnes jsme 
svědky toho, že se někteří lidé nad tímto 
znamením pohoršují. Je třeba jim říci, 
že křesťanská víra si chorobně nelibuje 
v obrazech bolesti a nezbožňuje utrpení 
jako takové.

Jestliže na Velký pátek „uctíváme 
kříž", ctíme toho, který se nezalekl bo-
lesti ani smrti. Šel tímto světem cestou 
pravdy, a to důsledně až do konce. Šel 
proti zlu, a na této cestě na zlo nikdy 
neodpovídal zlem - a neměl iluze o tom, 
že tato cesta nevede k žádnému lev-
nému triumfu. Věděl, že je to cesta 
oběti, a to oběti vlastního života. A tuto 
oběť přinesl vědomě a dobrovolně. 
Díváme se na kříž s úctou a vděčností za 
oběť, kterou Kristus na kříži přinesl.

Díváme se dnes na kříž jako do 
zrcadla, nastaveného zlu, hříchu. Dává 
nám možnost vidět jednou zlo nahé, 
v celé jeho hrůze, takové, jaké je. Tak, 
jak ho nikde jinde ve světě nevidíme. Ve 
světě je zlo vždycky nějak promíšeno 
s dobrem a dobro se zlem. Žádný z na-
šich motivů a skutků není úplně jedno-
značný; v bezpočtu lidských konfliktů 

jsou vždy nějakým způsobem obě strany 
vtaženy do šerosvitu viny a nevinnosti, 
jsou zapleteny do složité sítě příčin 
a následků, křivdy a odplaty.

Pašijový příběh nám líčí cestu toho, 
který byl bez hříchu, jediného skutečně 
spravedlivého, jediného, který na zlo, 
jež na něho dopadalo, neodpověděl ani 
zrnkem zloby a nenávisti. Jak jsme si už 
řekli v době postní: nevracel zpátky stí-
ny, které na něj promítali jeho nepřá-
telé. Proto je kříž nezkalenou hladinou, 
v níž hřích může poznat sebe sama.

Kříž je zrcadlo, nastavené světu. 
Všechny „mocnosti světa" nastoupí po-
stupně na scénu pašijového dramatu. 
Objeví se všichni představitelé nábo-
ženského i politického establishmentu. 
Ctihodní muži Velerady mají střežit 
svatost Zákona, mají všechny klíče, jak 
rozpoznat spravedlnost a vůli Boží. Ale 
jsou si příliš jistí svou představou 
o Bohu a jeho Pomazaném, než aby se 
skutečně otevřeli nároku, před který je 
Bůh náhle postavil v osobě svého Syna.

Pak přichází soud Pilátův, rozhodující 
dějství odvěkého sporu mezi mocí 
a pravdou. Ježíš je přiveden jako ten, 
který se „vydával za krále". Pilát ale má 
už svou představu o tom, jak vypadá 
král, vždyť sám je držitelem a zá-
stupcem moci. A když se mu Kristus 
král představí jako svědek pravdy, Pilát 
mu klade otázku: Co je pravda? Tato 
věta však není otázkou člověka, žízní-
cího po pravdě, můžeme z ní spíše vyčíst 
chladnou ironii a tolik známou aroganci 
moci: Kolik váží pravda, co záleží na 
pravdě? Ježíš mu na to nedal žádnou 
odpověď a Pilát nepoznal, že On byl tou 
odpovědí.

A pak z těch uhlazených rukou 
představitelů duchovní i světské moci 
Ježíš přechází do surových rukou žold-
néřů – a na scénu vystupuje další moc-
nost světa, kterou i my tak dobře 
známe: násilí. Vítané vyrušení z nudy: 
vášeň krutosti, vzrušující rozkoš působit 
utrpení. A tyto ruce povlečou Ježíše 
úzkými uličkami starého Jeruzaléma, 
davem lhostejných a tupě zevlujících – 
na místo za hradbami, místo zvané 
„lebka", hebrejsky pak Golgota.

A nakonec, jako poslední nepřítel, 
přichází smrt. Není to laskavá kmotřič-
ka z pohádek, je to absurdní a krutá 
smrt, zlá a nespravedlivá. Ježíš neumírá 
s vyrovnaností antických mudrců. To 
jenom jemný Jan laskavě přikryl ml-
čením výkřik, který doslova ocitoval 
Marek i Matouš. Ze tmy kříže Ježíš volá 

strašným hlasem: Bože můj, Bože můj 
proč jsi mě opustil!

Ježíš padá do propasti smrti a ve 
Vyznání víry je to popsáno ještě silněji: 
sestoupil do pekel.

Možná mnozí znáte velikonoční song 
Svatopluka Karáska, v němž se zpívá, že 
když Ježíš zemřel na kříži, nešel hned 
k Otci nahoru, nejdříve šel dolů, zlomit 
pekel závoru. Možná i tento článek naší 
víry - sestoupil do pekel – bychom měli 
promeditovat v odpoledni Velkého pát-
ku a v mlčení Bílé soboty.

Představy pekla jsme se možná příliš 
rychle vzdali, vymetli jsme ji tiše spolu 
se všemi burleskními obrázky lidové 
čerchmantské fantazie a plody barokní 
posedlosti divadelními kulisami. Peklo 
však není nic z toho; peklo je nicota, 
nejzazší nicota odloučenosti od Boha.

A z tohoto kalicha bolesti, bolesti 
z nepřítomnosti Boží, Ježíš pije na kříži 
plnými doušky. To je ten kalich, o němž 
Ježíš mluví v Getsemane – a o němž 
čteme ve Starém zákoně: kalich hněvu, 
který Hospodin připravil pro své ne-
přátele a který „musí vylokat všichni 
přestupníci země". Apoštol Pavel nevá-
há říci: stal se pro nás hříchem. 
Reformátoři Luther a Kalvín učili, že 
Ježíš na kříži zakusil všechna muka 
zatracenosti. Byť katolická církev nepře-
vzala toto učení, nevím, že by ho někdy 
výslovně odmítla.

Kříž není jen místo tělesného utrpení 
Kristova, je to místo, kde se otvírá 
pekelná hloubka nicoty, pokušení 
zoufalství, totální opuštěnosti, která 
zaznívá z věty “Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil!” Nezakrývejme si 
hořkost těchto slov výkladem, že Ježíš 
„jen" citoval počáteční slova dvaadvacá-
tého žalmu, který končí slovy důvěry 
a naděje v Hospodina. Copak to něco 
snímá z hrůzy těch slov? Ano, věřme 
s Janem, že Ježíš nezemřel v zoufalství, 
jak se snad domníval Kalvín, že jeho 
posledním dechem byl akt úplné ode-
vzdanosti do Otcových rukou; ale neza-
stírejme si tím tíži temnoty, kterou před 
tím musel projít.

O tom, že Ježíš musel projít temným 
údolím pocitu totální opuštěnosti od 
Boha a peklem radikální pochybnosti, 
jsem nehovořil z nějaké kazatelské 
záliby v dramatických okamžicích. Je to 
nesmírně důležitá zvěst pro všechny, 
kdo jsou anebo budou ponořeni do po-
dobné zkušenosti.

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)

Pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

„Stopnul jsem si biskupa a stal se jeho mluvčím,“ 
vypráví Pavel Siuda

Byl jsem požádán, abych se se čtenáři 
farního časopisu MOST podělil o své 
vzpomínky na otce biskupa Františka 
Václava Lobkowicze. Nepatřím sice mezi 
pamětníky, kteří měli možnost jej 
poznat ještě v raných dobách jeho 
kněžské služby, přesto i s tímto obdobím 
se pojí nejranější vzpomínka na mého 

budoucího šéfa. Mohl jsem mít tak čtyři 
nebo pět let, když tehdejší krnovský 
kaplan P. Miloslav Gandera vypravoval 
mým rodičům o svém kolegovi, kterého 
pozval domů ve Frýdku na oběd. Jeho 
maminka byla tehdy celá nesvá z toho, 
co mu má uvařit. Syn jí totiž neopo-
menul sdělit, že kaplan František po-

chází z významné české šlechtické 
rodiny. Nevím, co tehdy k jídlu při-
pravila, jsem si však jistý, že vzácné 
návštěvě chutnalo cokoliv. Informace 
o mladém knězi z rodu Lobkowiczů, 
který si nepotrpí na nějaké panské 
móresy, má rád lidi a dokáže se s nimi 
setkávat v jejich skromnosti a nená-
ročnosti, ve mně zůstala. 

Osobně jsme se potkali až v roce 1990 
v polské Čenstochové. Byla to první 
zkušenost se světovým setkáním mlá-
deže s papežem Janem Pavlem II. 
i prvním setkáním mladých věřících 
z České republiky. Po jedné ze mší 
svatých, které sloužili naši biskupové 
pro českou skupinu, jsem se vydal 
stopovat liturgický průvod s vidinou 
získání podpisu některé z osobností 
církevního života. Bylo nás víc, kdo 
s památníčky a pohlednicemi žadonili 
o podpisy mediálně známého biskupa 
Miloslava Vlka a další hodnostáře. 
Povedlo se mi získat podpis budoucího 
kardinála a také podpis tehdy ještě 
olomouckého pomocného biskupa Jana 
Graubnera, který všechny jaksi převy-
šoval svou postavou a tudíž jsem jej 
i považoval za někoho důležitého, což se 
brzy také potvrdilo jeho zvolením olo-

Mnohdy v procesu umírání – a to 
i těch nejzbožnějších lidí – se objeví tyto 
okamžiky pochybností a chvíle pokušení 
k zoufalství. Svatá Terezie z Lisieux 
vyznala na smrtelném lůžku: „Napadají 
mne myšlenky nejhorších ateistů". A Te-
rezie přijala tuto zkušenost Božího 
mlčení jako svou „oběť za nevěřící", jako 
projev určité vnitřní duchovní solidarity 
s těmi, kteří v Boha nevěří. Ano i s těmi, 
kdo jsou ve své nevíře jsou od Boha 
odděleni tak, že sami ani necítí, jak je to 
studené a děsivé žít bez Boha, protože 
nikdy nepoznali jeho něhu a blízkost.

A zde jsme u jádra toho, co vám dnes, 
v odpoledne Velkého pátku, chci pře-
devším říci. Ve století, které nedávno 
skončilo, prošlo lidstvo strašnými poku-
sy mocností zla, „aby dějiny nepřekro-
čily odpoledne Velkého pátku." Mnoho 
lidí bylo tak zraněno či uhranuto touto 
silou zla, že došli k přesvědčení, že 
nemohou věřit v dobrého Boha. Dávají 
za pravdu tomu, co vyslovil myslitel, 
který zemřel těsně před prahem dva-
cátého století, Friedrich Nietzsche: 
“Bůh zemřel.” Nemám tu na mysli 
hloupý a povrchní, stádový ateismus 

chvílích jeho utrpení – a pokud ne, 
nevíme, zda na nás nečekají na prahu 
naší vlastní smrti.

Naše víra není souborem opti-
mistických iluzí, je to cesta, na níž 
jsme čas od času všichni vystaveni peklu 
pochybností a poušti Božího mlčení. 
Naše víra, pokud je živá, obemyká 
všechny polohy života a záchvěvy 
lidského srdce, nic lidského jí není 
cizí – ani to, co vy prožíváte. Ano, je to 
pravda – je to pravda odpoledne 
Velkého pátku. A to jediné, co k tomu 
můžeme dodat, je toto: dějiny ne-
skončily odpolednem Velkého pát-
ku. Cesta vede dál. Vede dál, mlče-
ním Bílé soboty – až k ránu, které 
konečně přineslo světlo; světlo, které ve 
tmách svítí a tmy ho nepohltily.

Někdy si myslím, že nemáme právo 
mluvit o událostech onoho rána, k ně-
muž směřuje slavení Velikonoc, pokud 
jsme nevzali dost vážně to, co znamená 
noc kříže. AMEN.

Přepis záznamu kázání Tomáše Halí-
ka z CD Tomáš Halík Vánoce a Veliko-
noce v úvahách Tomáše Halíka. Rok 
vydání: 2008

těch, „jejichž bohem je břicho", jak říká 
apoštol, ani pyšný ateismus těch, kteří 
tvrdí, že „bůh nesmí být", protože by jim 
překážel v jejich vlastní hře na bohy. 
Myslím zde onen „zarmoucený ateis-
mus" lidí, které tíha utrpení, osobního 
či toho kolem nás, naplňuje takovou 
bolestí a starostí, že jim nezbývá místo 
pro naději a víru.

Těmto lidem nepomůžeme tím, když 
budeme jejich pocity tragičnosti světa 
a Boží nepřítomnosti dobrácky roz-
mlouvat, bagatelizovat je, utloukat je 
teologickými důkazy o existenci a do-
brotě Boha, prostě když si budeme počí-
nat tak neblaze jako nechvalní Jobovi 
přátelé. Snad bychom jim měli říci spíš 
toto: “Ano, rozumíme vám. Na Velký 
pátek i my zvažujeme pravdu věty Bůh 
zemřel.”

Ten, který zemřel na kříži, byl člověk 
i Bůh – v tomto smyslu je věta „Bůh 
zemřel" zcela ortodoxně křesťanská. 
Avšak dodejme i toto: onen pocit, ba 
více, duchovní zkušenost opuštěnosti od 
Boha ani nám není cizí a nesrozu-
mitelná. Prošel jí náš Pán na kříži, 
a nemálo z nás, věřících, v té či oné míře 
už smělo mít účast na těchto temných 
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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

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

Ke dni 26.8.2021 evidujeme částku 
56 415 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

dětského oblečení 0 - 10 let 

(podzim - zima)

30 kusů na osobu 

Přijímáme čisté, nepoškozené 
a funkční sezónní oblečení (podzim – 
zima) a také brusle, lyže, boby, sáňky, 

helmy…  

Křesťanské středisko HUTNÍK, 
ul. Revoluční, Třinec

příjem věcí: 16.9.2021 od 9:00 do 17:00

prodej věcí: 17.9.2021 od 9:00 do 18:00

výdej věcí: 18.9.2021 od 9:00 do 11:30

Přineste pouze vyprané, čisté, 
nepoškozené věci.  Komplety sepnout 
spínacím špendlíkem. Doma si sepište 

seznam věcí do tabulky.

BAZÁREK
Charita Třinec pořádá

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

Ke dni 30.1.2022 evidujeme 

částku 74.789 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. 
Na požádání vystavíme doklad o pos-

kytnutí daru. Děkujeme všem dár-
cům za podporu a prosíme o finanční 

pomoc i nadále, abychom mohli 
pokračovat v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Upozornění:

Dárci, kteří by chtěli potvrzení 
o poskytnutém daru za rok 2021 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 (název firmy)

adresa / bydliště (sídlo firmy)

datum narození (IČ firmy)

Následně Vám bude zaslána darovací 
smlouva. Děkuji za pochopení!

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček

mouckým arcibiskupem, kterým jej 
dodnes. Mezi muži v mitrách byl také 
pražský pomocný biskup František 
Václav Lobkowicz. 

Pak přišel rok 1993. První celostátní 
setkání mládeže na Velehradě. Z této 
akce mám fotky z fotbalového utkání 
kněží a kluků z řad mládeže. Biskup 
Lobkowicz se tehdy zhostil role rozhod-
čího a na trávník v Uherském Hradišti 
vyběhl v černých kalhotách a košili. Za 
tři roky na to byla založena ostravsko-
opavská diecéze. A biskupem byl jme-
nován právě „rozhodčí“ velehradského 
fotbalového utkání. Pro nás, kteří jsme 
se doposud na každém velkém setkání 
hrdě hlásili k olomoucké arcidiecézi, 
bylo zprvu náročné najít k novému 
církevnímu útvaru osobní vztah. Stejně 
tak i k novému biskupovi, který se 
diecézi představil 31. srpna 1996 v ka-
tedrále Božského Spasitele. Byl jsem 
tam a pamatuji si, že k lidem mluvil 
česky i polsky. S vyzváněním zvonů na 
závěr slavnosti se začaly psát dějiny no-
vé diecéze. V tu chvíli jsem ještě netušil, 
že svědkem tohoto historického okamži-
ku nejsem náhodou. Při jedné z poutí na 
Cvilíně, kde jsem ministroval, jsem se 
s otcem biskupem dal do řeči na téma 
mého studia žurnalistiky. A on při roz-
hovoru naznačil něco v tom smyslu, že 
kdybych si ještě dodělal teologii, tak 
bych mohl mít v nové diecézi na starosti 
média. Na to jsem mu bezprostředně 
odpověděl, že by to snad šlo i bez 
teologie… 

K realizaci této prorocké vize však 
bylo ještě daleko. Pokračoval jsem ve 
studiu v Ostravě a v Olomouci a čas od 
času se objevil i doma v Krnově. V té 
době začalo vycházet OKNO. Diecézní 
časopis se světlemodrou obálkou a čer-
nobílou fotografií v oválu. Musím 
přiznat, že jsem nepatřil mezi jeho 
pravidelné čtenáře… Přesto mě však 
jedna z rubrik zajímala. Byl to biskupův 
diář. Objevovaly se tam totiž plány jeho 
cest do Olomouce. Dva roky jsem tam 
jezdíval každé pondělí na přednášky 
z žurnalistiky a při cestě z Ostravy jsem 
někdy zkusil autostop. Bylo to rychlejší 
i levnější. Nevím, kde se ve mně vzala ta 
drzost, ale jednou jsem poprosil otce 
biskupa, zda bych nemohl využít jeho 
cestu do Olomouce a jet s ním a jeho 
řidičem. Souhlasil. A pak ještě několi-
krát. Tento neobyčejný „autostop“ se 
stal dalším střípkem do mozaiky po-
stupného budování vzájemné důvěry. 
Přesto mě velmi překvapilo, když mě 
v posledním roce vysokoškolského 
studia přizval do své nově zřízené 
mediální rady. Scházeli jsme se již na 
novém biskupství a jednání vedl redak-
tor radia Proglas Pavel Kabzan, který 

pro biskupství organizoval a moderoval 
tiskové konference. Mluvčího však die-
céze v té době ještě neměla. Když jsme 
se na toto téma v radě bavili, Pavel 
Kabzan prohlásil, že si takového člověka 
musíme vychovat. A podíval se přitom 
na mě. Já jsem však takové ambice ve 
svých 25 letech vůbec neměl a viděl jsem 
se spíš v řadách novinářů, s nimiž 
jsem už čtvrtým rokem spolupracoval 
v ostravské redakci MF DNES. 

Během roku 2000 se však objevila 
zvláštní souhra událostí. Čekal mě 
poslední semestr v Ostravě a sháněl 
jsem podnájem. Bylo krátce po akci 
„kulový blesk“, kdy se přestěhovali 
úředníci kurie z budovy fary do nového 
biskupství na Kostelním náměstí. Byt po 
otci biskupovi na faře zůstal prázdný 
a tehdejší generální vikář P. František 
Kufa mi nabídl, že tam mohu až do 
konce semestru přebývat. Dostal jsem 
klíče od bytu, na jehož dveřích ještě 
visela cedulka se jménem F. V. Lobko-
wicz. Byt byl úplně prázdný. Jako stu-
dentský pokojík mi stačila kuchyňka 
s výhledem do dvora. Bylo to místo, kde 
jsem sepisoval diplomku. Krátce po její 
obhajobě jsem se na Cvilíně účastnil 
františkánského setkání mládeže. Byla 
zrovna večerní adorace, když ke mně 
přistoupil šéfredaktor a jeden ze zakla-
datelů časopisu OKNO Jaroslav Černý. 
Zeptal se mě, zda bych nechtěl tento 
časopis převzít a tvořit místo něj. 
Připravoval jej čtyři roky během svého 
zaměstnání a přál si změnu. Souhlasil 
jsem s tím, že bych mohl s časopisem 
pomoci během civilky, kterou jsem 
stejně potřeboval dokončit. Zbývalo mi 
z ní půl roku a civilkáři v té době 
působili i na biskupství. Když šest 
měsíců uplynulo, šel jsem se otce bis-
kupa zeptat, co bude se mnou dál. A on 
mi řekl, že mě „nepustí“. Začal jsem se 
naplno věnovat diecéznímu časopisu 
jako šéfredaktor a k tomu navíc vydával 

o dění v diecézi tiskové zprávy. Mluvčí-
ho ze mě však nakonec udělali kolegové 
novináři, kteří mě začali v textech ci-
tovat. Když jsem se otce biskupa ptal, co 
s tím mám dělat. Tak mi na to řekl: 
„Však jsi tiskový mluvčí.“ 

Už jsem nemusel otce biskupa „sto-
povat“. Stalo se běžnou praxí, že jsem 
s ním vyrážel na cesty po celé diecézi. 
Jezdívali jsme s řidičem Petrem Kucha-
řem a sekretářem Alešem Ligockým. 
Otec biskup se během jízdy modlíval 
breviář, přemýšlel nad kázáním, poslou-
chal rádio nebo kazety s nahrávkami 
humorných pořadů Šimka a Grossma-
nna. Během cest také blahopřál z mo-
bilu kněžím, kteří v ten den slavili 
narozeniny nebo svátek. Na ty první 
roky ve službě „tiskového mluvčího“ 
a šéfredaktora OKNA moc rád vzpomí-
nám. Bylo to takové akční období. 
Diecéze měla za sebou prvních pět 
budovatelských let. Navštěvovali jsme 
farnosti, radnice, školy. Říkali jsme 
tomu „spanilé jízdy“. Každý měsíc jeden 
děkanát. Lidem jsme po večerní mši 
svaté v kostele společně s dalšími 
spolupracovníky z diecézní kurie popi-
sovali, jak to na biskupství chodí, jaké 
tam fungují oddělení a pastorační cent-
ra. Mým úkolem bylo představit tiskové 
oddělení neboli public relations, které 
má na starosti vztahy s veřejností pro-
střednictvím médií. K časopisu OKNO 
se v průběhu dalších let přidal diecézní 
web, který již nebyl statický, ale zpra-
vodajský. Plnil se aktuálními novinkami 
i diářem biskupa. Ten začal v posledních 
letech řídnout. Událostí, kterých se ještě 
mohl zúčastnit, ubývalo stejně jako jeho 
sil. Když okolo mě v sobotu 26. února 
projížděl vůz s jeho rakví, spatřil jsem za 
volantem řidiče Petra Kuchaře. Najezdil 
se svým šéfem statisíce kilometrů po 
celé Evropě a v té chvíli jsem pocítil 
vděčnost za to, že mě brali s sebou. 

Pavel Siuda

Zakoupením velikonočního cukroví 
můžete podpořit mobilní hospic

Po dvouleté přestávce způsobené 
pandemií Covid-19 letos opět proběhne 
dobročinný prodej sladkostí s veli-
konoční tématikou, které napečou 
dobrovolnice. Výtěžek z prodeje půjde 
tentokrát na podporu domácího hospice 
MEDICA Třinec.

MEDICA Třinec poskytuje paliativní 
a hospicovou péči terminálně nemoc-
ným pacientům v jejich domácnostech. 
Vychází z přání a individuálních potřeb 
pacienta, klade důraz na tlumení bo-
lesti, na kvalitu života nemocného 

a nenahraditelnost rodiny a přátel. 
Hospicová péče vytváří důstojný pro-
stor, v němž smrt a umírání nezna-
menají strach, utrpení a osamělost. 
MEDICA Třinec poskytuje svoje služby 
bezplatně. 

Na květnou neděli, 10. 4. 2022, 
můžete po mších zakoupit připravené 
sladkosti a tím podpořit naši organizaci. 
Předem Vám ze srdce děkujeme.

Mgr. Marie Šubrtová, koordinátorka 
dobrovolníků MEDICA Třinec
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VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnější 

křesťanské svátky. Věřící křesťané 
oslavují to, že Ježíš Kristus, Boží Syn, 
který byl ukřižován, zvítězil nad smrtí 
a vstal z mrtvých. Tato událost není 
jen skutečností zapsanou v Bibli, ale 
týká se každého z nás, protože jako 
vstal Ježíš z mrtvých, tak (Dokončení 
věty je skryto v tajence řetězovky). 

Poslední písmeno prvního slova je 
zároveň prvním písmenem slova ná-
sledujícího. Tajenka se čte v zabar-
vených políčkách ve směru čísel.

TESTÍK 
1. Jak se nazývá týden před 

Velikonocemi? 

a) Slavnostní týden 

b) Svatý týden 

c) Smutný týden 

2. Co slavíme v kostele na Květnou 
neděli? 

a) že bude brzy jaro a všechno 
pokvete 

b) Ježíšův slavný vjezd do 
Jeruzaléma 

c) Ježíšovo zmrtvýchvstání 

3. Proč je Velký pátek „velký“? 

a) připomínáme si Ježíšovu velkou 
oběť na kříži 

b) slavíme Ježíšovo velké 
zmrtvýchvstání 

c) připomínáme si Ježíšovu velkou 
večeři s apoštoly 

4. Kolik mší svatých může kněz sloužit 
na Velký pátek? 

a) jen jednu 

b) výjimečně až tři 

c) žádnou 

5. Co znamená slovo „vigilie“? 

a) noční bdění 

b) ranní kuropění 

c) večerní červánky

a

a

a

a

Správně: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a

Křížová cesta
pro děti

Chtěla bych pozvat všechny děti na 
křížovou cestu v úterý 5. 4. 2022 od 
16.15 hod. do našeho kostela.

Silva

TAJENKA: 
Jako vstal Ježíš z mrtvých, tak 

Letní tábor
Prázdniny se pomalu blíží a v termínu od 18. 7. do 22. 7. 2022 plánujeme farní 

tábor. Uděláme si výlet do Lomné, do zábavného parku v Ochabech nebo do 
dětského parku Žirafa v Ostravě. Prosím rodiče, kteří by měli ještě zájem 
přihlásit své děti, aby tak učinili co nejdříve. Cena bude cca 250 Kč. 

Na všechny se moc těšíme. Silva

Připravila Veronika Mrózková
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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

Farní schola

Abyste dlouho nehledali první díl, tak 
Vám prozradím, že vyšel v dubnovém 
MOSTu roku 2014. Jedná se o podobné 
události s podobným scénářem, tak proč 
nepoužít stejný název článku a začít 
číslovat. Už si nemyslím, že tento díl je 
poslední. Když opomenu internetové 
stránky našeho farního časopisu MOST, 
které dnešní farní stránky předběhly 
o několik let, je to 13,5 roků, co otec 
Roman Macura, jakožto iniciátor vytvo-
ření stránek farnosti, oznámil v říjno-
vém MOSTu v roce 2008 jejich spuštění. 
Tolik ve zkratce k historii. Koncem 
minulého roku odešla z naší farnosti 
standardní platba 1.200 Kč za provoz 
webhostingu na rok 2022. Místo potvr-
zení přišla 8. ledna zpráva o změně 
provozovatele služby Farnost.cz, ale 
s ujištěním o zachování stejných pod-
mínek a převodu plateb na rok 2022 
novému provozovateli. Tím se stala spo-
lečnost IT2GO s.r.o. se sídlem v Plzni, 
ale se zastoupením na Moravě v podobě 
P. Mgr. Ondřeje Talaše - kaplana u sv. 
Filipa a Jakuba ve Zlíně. 

Pro nás se nic nezměnilo, webhostin-
gový server a přístupové účty zůstaly 
stejné, zpráva byla informativní, bez 
očekávané odpovědi, takže jsem ji „od-
kliknul“ a nechal zmizet v propadlišti 
dějin (do archivu :-).

Právě od P. Ondřeje, který má na 
starosti komunikaci s „klienty“ přišla 

Farní stránky na novém serveru - 2. díl
v únoru zpráva na e-mail farních strá-
nek, že provoz současného webhostingu 
u provozovatele Nethost je neúměrně 
drahý oproti poskytovaným službám 
a tak přesouvají Farnost.cz na svůj ser-
ver. Jelikož však nelze stránky jednotli-
vých farností přesunout automatem, 
musí si je farnosti přesunout samy 
a k překlopení dojde z 28. 2. na 1. 3. 
2022. To už se jedním kliknutím vyřídit 
nedalo. Domluvil jsem s otcem Ondře-
jem potřebné náležitosti a ten mi brzy 
poslal přístupové údaje k vytvořenému 
účtu na serveru. Jejich rozhraní pro 
administraci je dobře vymyšlené, intui-
tivní a ovladatelné. Rozhodně velký krok 
kupředu. Trochu šok bylo zjištění, že již 
není podporován programovací jazyk 
PHP ve verzi 5, ve kterém byly naše 
stránky napsány. Přepsat totiž vše na 
PHP 7 nebo nejnovější 8 zabere více 
času. Pořídil jsem tedy aktuální zálohu 
databáze a složky souborů stránek, která 
čítá cca 3,2 GB. Pro zajímavost z toho 
většinu zabírá fotogalerie (2,3 GB), pak 
archiv MOSTu (0,5 GB), aktuality 
(0,22 GB včetně obrázků) atd… Nebylo 
moc času, březen se rychle blížil a oče-
kávalo se, že nepojede hned vše bez 
problémů. Měl jsem vyhrazen čas na 
ladění, ale jak říká Murphyho zákon: 
Pokud jde vše podle plánu, někde se 
stala chyba. A stalo se, že předčasně 
překlopili směrování na nový server, a to 

už v neděli 27. 2. a naše stránky na 
novém serveru ještě nebyly připraveny 
ke spuštění. Návštěvníkům se zobrazila 
výchozí testovací stránka. Za toto ne-
dopatření se P. Ondřej omluvil a já se 
také omlouvám, že jsem nepočítal s větší 
rezervou před ostrým provozem. Od 
března však již většina stránek běžela 
standardně. Ještě se řešila nefunkční 
adresa obsahující www. Fungovala jen 
varianta bez www a lidé, kteří měli adre-
su uloženou jako oblíbenou s www, tak 
se na stránky nemuseli dostat. Navíc vy-
hledávač Seznam situaci zkomplikoval, 
když při hledání třinecké farnosti nabídl 
funkční adresu „trinec.farnost.cz“, ale 
odkaz směřoval na „www.tri...“, tedy 
opět mínus. Nyní jsou již funkční obě 
varianty adresy a navíc je na serveru 
nainstalován bezpečnostní certifikát pro 
šifrovanou komunikaci, takže může být 
použit protokol https proti odposlou-
chávání po síti. Tyto výpadky naštěstí 
neměly vliv na provoz živého přenosu 
z našeho kostela, neboť ten komunikuje 
se serverem Youtube a je na farních 
stránkách nezávislý. Potíž však mohla 
nastat u lidí, jež na farní Youtube kanál 
chodí výhradně z farních stránek. Byli 
necelé dva dny bez přestupní stanice. 

Grafiku máme sice stále stejnou, ale 
díky tomu i známou, a tak čtenáři vše 
rychle najdou. Nedávno jsme se potkali 
s otcem Romanem, a když došla řeč na 
stránky, se smíchem a nadsázkou pozna-
menal: „To jsem tehdy netušil, že dě-
láme tak nadčasový design.“ Samozřej-
mě se časem nasadí nový grafický návrh, 
jen co ho nějaký šikovný grafik nakreslí.

Vícekrát jsem přemýšlel (a nejsem 
sám), zdali by nebylo lepší přejít na 
komerční webhosting (což nemá nic 
společného s grafikou). Vždy se však 
problémy vyřešily, kvalita hostingu stou-
pá a koneckonců problémy a výpadky 
bývají i u komerčních webhostingů. 
Cenově by to bylo nejspíš o něco dražší, 
ale ne nijak dramaticky. Také bychom si 
museli všichni zvyknout na novou adre-
su stránek. Třeba to jednou přijde, ale 
tento server a lidé, kteří za ním stojí, 
dbají na kvalitu obsahu i formy, a proto 
budeme ještě pokračovat v projektu 
Farnost.cz.

Petr Čala

7. února 2022 uběhlo 100 let od narození moravského spisovatele, překladatele, 
autora líbezných veršů pro děti i pro dospělé. Pracoval v brněnském rozhlase, byl 
šéfredaktorem literárních časopisů, po roce 1969 ale nesmělo jeho dílo vycházet 
veřejně, a tak přešel do samizdatu a exilové literatury. V 80. letech mohl opět 
omezeně publikovat, spolupracoval s divadlem, zemřel jen několik dnů před 
„sametovou“ revolucí, některé jeho sbírky veršů pak vyšly až posmrtně. Také proto 
není příliš známý pro střední generaci, ve škole jsme se o něm neučili… Připomeňme 
si jej krásnou básní:

Modlitba

Pane, ať jsi stéblo trávy, nebo obyčejný list,

prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.

Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň rozumím,

ať vědí, že se učím a že nic neumím.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru,

když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.

Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal,

ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

Dej mi sílu snášet pokojně, co změnit nemám sil,

a odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil.

 A dej mi taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,

 co se změnit nedá a co se změnit dá.

(řada jeho veršů byla zhudebněna www.youtube.com/watch?v=plLcX2m_4gM)

a

a

a

a

Jan Skácel – básník ticha a pokory

Velikonoční svatá 

zpověď

sobota 9. 4. 2022

9.00 - 12.00 a 14.30 - 18.00.
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§ Neděle 3. 4. 2022 - 5. neděle postní; 6.30 
a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Neděle 10. 4. 2022 - Květná neděle; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky.

Velikonoční triduum
Zelený čtvrtek - 14. 4. 2022

Ráno není mše svatá.
17.00 - Uroczysta Msza Święta na pamiątkę 
Ostatniej Wieczerzy Pańskiej; po polsku.

Velký pátek - 15. 4. 2022
Den přísného půstu od masa a půstu újmy.
16.00 - Pobožnost Křížové cesty.
Bohoslužba Velkého pátku; česky.
Začíná Novéna k Božímu milosrdenství a ado-
race u Božího hrobu.
Celonoční adorace u Božího hrobu. V noci 
vstup do kostela bočním vchodem.

Bílá sobota - 16. 4. 2022
10.00 a 14.00 - žehnání velikonočních 
pokrmů.
17.30 - Modlitba Korunky k Božímu milosr-
denství a ukončení adorace u Božího hrobu.

Doba velikonoční
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 17. 4. 2022

4.30 - Slavnost Vigilie Zmrtvýchvstání Páně; 
česky-polsky.
8.00 a 17.00 polsky, 10.00 česky. 
16.30 Korunka k Božímu milosrdenství.

§Pondělí 18. 4. 2022 - pondělí v oktávu 
velikonočním; 6.30 česky, 9.00 polsky, 17.00 
polsky.

§Neděle 24. 4. 2022 - 2. neděle velikonoční 
(Božího milosrdenství); 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 25. 4. 2022 - svátek sv. Marka, 
evangelisty.

§Pátek 29. 4. 2022 - svátek sv. Kateřiny 
Sienské, panny a učitelky církve, patronky 
Evropy.

§Neděle 1. 5. 2022 - 3. neděle velikonoční; 
6.30 a 10.00 česky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Úterý 3. 5. 2022 - svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů.

§Pátek 6. 5. 2022 - první pátek v měsíci.
§Neděle 8. 5. 2022 - 4. neděle velikonoční; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 česky; den 
modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

§Každou neděli před večerní mší svatou (vyjma 
dobu postní) je adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní a svátostné požehnání. V postní době 
od 16.15 pobožnost Křížové cesty.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Po ranní i 
večerní (vyjma doby postní) mši svaté je 
modlitba Litanie k nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu.

§Každý pátek po ranní a po večerní mši svaté 

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Nedělní liturgie
v dubnu

Pořad bohoslužeb v dubnu

Příští číslo MOSTu 

vyjde 1.5.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 19.4.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz

je výstav Nejsvětější svátosti oltářní s mod-
litbou Korunky k Božímu milosrdenství. 
V postní době místo Korunky k Božímu 
milosrdenství probíhá od 16.30 rozjímání 
Křížové cesty, a to v tom jazyce, v jakém je 
sloužena nedělní večerní mše svatá.

§Pobožnost „Gorzkie Żale czyli Rozpamię-
tywanie Męki Pańskiej“ zpíváme každou 
postní neděli v době od 9.00 do 9.30.

§Od 15. 4. 2022 do 23. 4. 2022 probíhá 
Novéna k Božímu milosrdenství. Celý týden 
se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství 
po večerní mši svaté, v neděli pak v rámci 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní před 
večerní mši svatou. 

§Ve všední dny po večerní mši svaté probíhá 
modlitba svatého růžence za odvrácení 
pandemie.

§Poslední neděle v měsíci - Mariánské 
večeřadlo.

§Každý 28. den v měsíci se modlíme spolu 
s ostatními farnostmi v naší zemi za český 
národ.
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5. neděle postní (3. 4.)
1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 3,8-14; 
Evangelium: Jan 8,1-11
Žalm odp.: Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
ref.: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Květná neděle (10. 4.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Lk 22,14-23,56
Žalm odp.: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?
ref.: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Zelený čtvrtek (14. 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.

Velký pátek (15. 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 (17. 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 v oktávu velikonočním (18. 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 (24. 4.)
1. čtení: Sk 5,12-16; 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-
19; 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 (1. 5.)
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. čtení: Zj 5,11-14; 
Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi 
mě vysvobodil.
ref.: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

4. neděle velikonoční (8. 5.)
1. čtení: Sk 13,14.43-52; 2. čtení: Zj 7,9.14b-17; 
Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm odp.: Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
ref.: My ludem Pana i Jego owcami.

a

a

a

a

a

a

a

a

Apoštolát modlitby
duben 2022

 

Denní modlitba apoštolátu 
modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý 
dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítom-
ňuje 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.

Úmysl papeže
Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané 

k plnosti života, aby v Marii nacházeli 
vzor naslouchání, hloubky rozlišování, 
odvahy víry a odhodlání ke službě.

Národní úmysl
Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří 

přispívají k životu farností, aby je Bůh 
posiloval a dával jim radost ze služby. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 
nás!

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


