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(pokračování na str. 3)

Tu k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co 
poskvrňuje a znečišťuje.“ Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo 
třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. 

Sk 10,13-16

Petrovo vidění
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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

Co se událo v naší farnosti v červnu?

Když se poví „měsíc červen“, každý 
z nás má s tímto obdobím spojené 
různé plány a zážitky. Pro děti školou 
povinné je to čas, kdy mají svůj svátek, 
těší se na školní výlety, radovánky i na 
skutečnost, že už za chvilku dostanou 
vysvědčení a budou mít prázdniny. Pro 
rodiče je většinou červen spojený 
s obrovským množstvím povinností 
souvisejících s koncem školního roku – 
organizace radovánek, předehrávky, 
koordinace výletů a výjezdů. Je třeba 
také dohlédnout, aby vysvědčení bylo 
co nejlepší a vymyslet pro své ratolesti 
prázdninový program. 

Z hlediska církve a farního spole-
čenství v červnu slavíme mnoho velmi 
důležitých církevních svátků – Seslání 
Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Těla 
a krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova a Narození sv. Jana Křtitele či 
sv. Petra a Pavla. Poslední roky po-
zorujeme také slavení Dne otců či 
svatojánských nocí. I v našem farním 
společenství proběhlo několik akcí růz-
ného charakteru a zaměření. Společen-
ství ve farnosti mívají setkání spojená 
se smažením vaječiny nebo organizují 
výlety.  

Chtěl bych se s vámi podělit o dvě 

akce, kterých jsem se osobně účastnil. 
O víkendu 4. a 5. června naše farní 
mládežnická schola navštívila Prahu. 
Zázemí a výchozí základnu jsme měli 
v klášteře minoritů u kostela sv. Jakuba 
Většího na Starém Městě. Do Prahy 
jsme dojeli kolem poledne, ubytovali se, 
připravili oběd a pak vyrazili na první 
procházku Prahou. Měli jsme připra-
vený okruh vedoucí přes Staroměstské 
náměstí, Klementinum až na Kří-
žovnické náměstí, dále jsme se vydali 
na Jungmanovo náměstí, Václavské 
náměstí a vše jsme ukončili v Muzeu 
smyslů. Zpět do kláštera jsme dorazili 
příjemně unavení a hladoví. Večerní 
program, jehož tématem bylo „Půso-
bení Ducha svatého na každého z nás”, 
vedl náš hostitel otec Josef Goryl 
a proběhl v klášteře v kapli sv. Kateřiny. 
Děkuji za krásný večer, společné 
modlitby, zpěv a rozjímání. V neděli 
dopoledne po snídani a slavení mše 
svaté proběhla s otcem Josefem pro-
hlídka kláštera včetně návštěvy kostelní 
věže. Po obědě jsme se vydali na 
druhou procházku, která vedla přes 
Karlův most na Malostranské náměstí 
a na Kampu. Pak už následoval návrat 
do kláštera a odjezd domů. Moc bych 

chtěl poděkovat všem zpěvačkám za 
krásné společenství, manželce Anně 
a dcerce Anetce za pomoc v kuchyni 
a otcům Josefovi a Krzysztofovi za 
přijetí a společné chvíle.

Druhá akce proběhla v neděli dne 
12. června, kdy jsme zorganizovali výlet 
pro děti do zábavného parku v Ocha-
bech. Původně jsme chtěli zájezd 
nabídnout jen rodinám s dětmi, které 
byly při prvním svatém přijímání, ale 
po dohodě s organizátorkou S. Krężelo-
kovou a otcem Františkem, jsme oslo-
vili i další zájemce. Vyjeli jsme ráno po 
mši svaté v 8 hodin. Jeli jsme dvěma 
autobusy a celkem se akce zúčastnilo 
asi 50 dětí s rodinami! Počasí nám 
přálo, a tak doufám, že si to všichni 
užili. Chtěl bych poděkovat hlavně Silvě 
za organizaci zájezdu a otci Františkovi 
za finanční příspěvek na jeden autobus 
a hlavně vám všem, co jste s námi jeli, 
za dobrou náladu a milé společenství. 

Všem čtenářům přeji příjemné prožití 
prázdnin, pěkné počasí na vašich 
toulkách krajinou blízkou i vzdálenou 
a prožití krásných chvil s Pánem 
Bohem!

Wieslaw Wania

Pouť rodin do Čenstochové
Letošní tradiční „dětská“ pouť byla 

v něčem úplně jiná než předchozí roky, 
vyjeli jsme v neděli ráno minibusem, 
protože se přihlásilo méně zájemců než 
v předešlých letech a nechtěli jsme pouť 
úplně zrušit, a tak jsme zvolili tento 
dopravní prostředek. Cesta nám rychle 
utíkala, modlili jsme se, zpívali, řešili 
hádanky a kvízy, prostě, bylo veselo. 

Do Čenstochové jsme dorazili po 

dvou hodinách jízdy. Dopolední 
program byl individuální. Ve 12 hodin 
jsme se sešli a užili si koncert skupiny 
„Arka Noego“ (jejich písně najdete na 
www.youtube.com), pak nám zazpíval 
biskup Antoni Długosz a následovala 
mše svatá. V 16 hodin jsme se vydali na 
cestu zpět k Třinci, dobře naladění jsme 
hráli hry a zpívali si. Bylo nádherné po 
dvou letech opět navštívit toto krásné 

poutní místo, být v blízkosti Černé 
Madony. 

Chtěla bych moc poděkovat naší 
spolufarnici, jejíž finanční dar nám 
velmi pomohl s úhradou nákladů na 
pouť. Také bych chtěla poděkovat 
všem, kdo s námi putovali a už se 
těším, že za rok, pokud Bůh dá, 
pojedeme zase. 

Silva
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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! 

Poznejme se: P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., 
„Delegát ad omnia“ naší diecéze 

MOST: Otče, již 11 měsíců vykonáváte 
funkci „Delegáta ad omnia“ naší diecéze, 
jste druhým statutárním zástupcem bis-
kupství a je Vám svěřena moc výkonná. 
Co konkrétně si můžeme pod tímto vy-
mezením představit? Co Vám tyto měsíce 
přinesly? 

P. Jan Czudek: Začnu tím, že v naší 
diecézi jsme momentálně v „přechodném“ 
stavu, kdy diecézní biskup zemřel a če-
káme na jmenování nového. Do vedení 
diecéze byl jmenován dosavadní generální 
vikář biskup Martin David jako apoštolský 
administrátor, to znamená, že má na pře-
chodnou dobu vést diecézi. Po tuto dobu 
si může on sám zvolit svoje zástupce pro 
určité oblasti (za normálních okolností se 
nazývají generálními vikáři) nebo zástup-
ce pro všechny oblasti – což je význam 
slov ad omnia a za řádných okolností by 
byl jmenován generálním vikářem. Co 
všechno patří do mého vymezení? Teore-
ticky tam patří všechno, prakticky je to 
pružné podle toho, co je zrovna potřeba. 
Jednou je to kancelářská práce – smlou-
vy, korespondence a jednání, jindy děka-
náty a farnosti diecéze.

MOST: Jak ze svého pohledu vidíte 
naši diecézi? V jaké je takříkajíc kondici? 
Z čeho máte radost a dobrý pocit, z čeho 
naopak jste smutný, z čeho máte obavy?

P. Jan Czudek: Naše diecéze je v dobré 
kondici co do počtu kněží a také jejich 
průměrného věku. Je zdravá, co se týče 
společenství lidí ve farnostech a v nepo-
slední řadě i ekonomicky. Z čeho mám 
dobrý pocit, je období, kdy jsem mohl 
sledovat činnost synodních skupinek v die-
cézi a jejich výstupy. Setkal jsem se během 
té doby s lidmi, kterým záleží na jejich 
víře prožívané ve farnosti, na diecézi a ce-
losvětové církvi. Asi nejvíc smutný jsem, 
když nevidím zájem farníků, když schází 
živá víra. A obavy? Ty nemám žádné, pro-
tože diecéze jako místní církev není dílo 
lidské, ale Boží, a v tomto mě poslední rok 
jenom utvrdil.

MOST: Již za sedm let, od roku 2029, 
nedostane naše církev ze státního rozpoč-
tu ani korunu, notabene už nyní se krátí 
státní příspěvky církvím. Jednoduchá 
otázka: „Jsme připraveni na novou do-
bu? Budeme schopni samostatně ekono-
micky fungovat? Co budoucí roky přine-
sou do života farníků?“ 

P. Jan Czudek: Jenom upřesním, že 
k uvedenému datu skončí jeden „balík“, 
který církev od státu v rámci náhrad do-
stává, totiž příspěvek na mzdy duchov-
ních. Už teď se ten příspěvek krátí (každý 
rok o 5 procent), tzn. už dnes dostáváme 
přibližně polovinu částky potřebné na 
platy duchovních, čili už teď potřebujeme 
tento schodek dorovnat. To se naštěstí 
daří pokrýt z hospodářské činnosti die-

céze a od roku 2030 bychom měli být 
natolik soběstační, že bychom tu částku 
měli být schopni hradit z vlastní činnosti. 
Nakolik to bude reálné, ukáže čas.

MOST: Na konci našeho krátkého roz-
hovoru Vás chci poprosit o duchovní 
slovo „na závěr“. Jak být dobrým kato-
líkem v této době, jak žít, jak vyznávat 
svou víru? 

P. Jan Czudek: Asi před 20 léty, když se 
ptali známého teologa: „Jaký bude křes-
ťan 21. století?“, ten odpovídal,“ buď to 
bude mystik, anebo tento druh vyhyne.“ 
Pořád na to myslím a pro sebe si to ještě 
upravuji: „Křesťan 21. století je člověkem, 
který dokáže obhájit svoji víru a je za ni 
vděčný,“ dále, „který víru pochopil jako 
veliký dar, za který je zodpovědný.“ Proto 
víru vzal také jako úkol a je to vidět v jeho 
angažovanosti ve farnosti a ve spole-
čenství. 

MOST: Otče, děkujeme za rozhovor 
a společně si přejme, ať naše diecéze 
a všichni její věřící dobře obstojí v sou-
časné nelehké době. 

Na závěr přikládáme profil P. Ja-
na Czudka

Mgr. Jan Czudek, Th.D., se narodil 
6. prosince 1973 v Třinci, jako druhý syn 
manželům Janovi a Emilii. Starší bratr 
Stanislav je ženatý a má tři dospělé děti, 
mladší bratr Roman je knězem a mo-
mentálně je rektorem Papežské koleje 
Nepomucenum v Římě. Po základní škole 
v Návsí (1. stupeň) a v Jablunkově (2. stu-
peň) začal v roce 1988 studium na Gym-
náziu s polským jazykem vyučovacím 
v Českém Těšíně, kde úspěšně odmatu-
roval v roce 1992. V období 1992-1993 
studoval v Teologickém konviktu v Lito-
měřicích. Poté v letech 1993-1998 jako 
seminarista studoval teologii na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení 

přijal dne 29. června 1998 v Opavě. 
Kněžské svěcení přijal dne 26. června 
1999 v Ostravě a stal se tak knězem naší 
ostravsko-opavské diecéze. Poté v letech 
2003-2006 pokračoval v postgraduálním 
studiu na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci, 
obor systematická teologie, specializace 
morální teologie. Studium ukončil slože-
ním státních zkoušek a obhajobou licen-
ciátní práce v roce 2006 na téma „Řešení 
otázky registrovaného partnerství ve světě 
a její současný stav a vývoj u nás", získal 
akademický titul ThLic. Další postgra-
duální studium P. Jan Czudek absolvoval 
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci v letech 
2011 až 2015, obor systematická teologie, 
specializace morální teologie. Státní 
zkoušku a obhajobu disertační práce 
úspěšně absolvoval v roce 2015 s prací na 
téma „Člověk a lidské svědomí jako zá-
klady morální teologie Bernharda Härin-
ga", získal akademický titul Th.D. 
P. Jan Czudek mluví kromě češtiny a pol-
štiny plynně německy, anglicky a italsky. 
Ve volném čase se věnuje sportu (běh, 
cyklistika, tenis, fotbal), kromě toho čte 
beletrii, klasickou i současnou duchovní 
literaturu. 

Co se týká pastorační praxe, tu započal 
v období 1998-1999, kdy v rámci základní 
vojenské služby působil jako jáhen 
Humanitní služby Armády ČR na letišti 
Náměšť nad Oslavou. Po přijetí kněžského 
svěcení byla jeho prvním kaplanským 
místem Karviná, kde působil jeden rok 
(1999-2000). V letech 2000-2007 byl fa-
rářem ve farnostech Břidličná, Ryžoviště, 
Lomnice u Rýmařova a Huzová, v letech 
2002-2007 byl děkanem bruntálského dě-
kanátu. Poté na čtyři roky odešel vykoná-
vat kněžskou službu za Atlantský oceán do 
USA, kde v letech 2007-2011 působil jako 
kněz pro česko-slovenskou komunitu 
v New Yorku a Washingtonu a farní vikář 
farnosti Our Lady Queen of Martyrs, 
Forest Hills, New York, diecéze Brooklyn. 
V roce 2011 se vrátil do naší diecéze a stal 
se farářem v Ostravě-Staré Bělé. V roce 
2014 změnil působiště a byl jmenován 
farářem při farnosti Nanebevzetí Panny 
Marie v Opavě, současně byl i děkanem 
opavského děkanátu. Počínaje 1. čer-
vencem 2021 ho apoštolský administrátor 
a biskup naší diecéze Mons. Martin David 
jmenoval „Delegátem ad omnia“ ostrav-
sko-opavské diecéze, čili druhým statu-
tárním zástupcem diecéze. P. Jan Czudek 
je již od roku 2002 aktivně účasten pe-
dagogické činnosti v oblasti morální teo-
logie, od roku 2011 přednáší na Cyrilome-
todějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci předměty „Etika 
manželství a rodiny“ a „Sociální etika“. 

MK 

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

Naše neobvyklá dovolená

Před časem jsme s manželkou pře-
mýšleli o tom, že bychom využili nabídku 
některé řeholní komunity a strávili dny 
pracovního volna v klidu, tichu a samotě. 
Zajímali jsme se o informace z křesťan-
ského tisku, televize Noe a v neposlední 
řadě také i z internetových portálů a na-
konec jsme se rozhodli, že nebudeme jen 
rozjímat, ale i pracovat, inspirovalo nás 
motto Řádu svatého Benedikta – „Ora et 
labora“. Vybrali jsme si pobyt u sester 
z Řádu bosých karmelitek, které se před 
nedávnem přestěhovaly z Hradčan do 
malé obce Drasty za Prahou. V roce 2018 
tam odkoupily od Vyšehradské kapituly 
zchátralý hospodářský dvůr a za pomoci 
dobrovolníků ho postupně proměňují 
v duchovní a kulturní centrum. Karmelit-
ky většinu života tráví v ústraní, ale dob-
rovolnická činnost u nich nabízí lidem 
možnost poznat je trochu blíže.

Vzdálenost mezi Třincem a obcí Drasty 
činí asi 400 km, my jsme si ji ještě trochu 
prodloužili, neboť jsme nejprve navštívili 
naši rodinu na Šumavě. Místní krajina je 
velice podobná naší, lesy a kopce, ovšem 
lidé nejsou tak uspěchaní jako u nás ve 
Slezsku. Po několika příjemně stráve-
ných dnech jsme „šumavské hvozdy“ vy-
měnili za rovinu v Povltaví a nově opra-
venou vstupní branou projeli na nádvoří 
klášterního komplexu, kde jsme měli ně-
jakou dobu pobývat a pracovat při 
zvelebování nového domova sester kar-
melitánek.

Ujala se nás sestra Markéta, ubytovala 
nás v jednom z pokojů, které jsou pro 
tyto účely připravené, skromné, ale do-
stačující. Využili jsme také možnosti 
stravovat se v poledne v klášteře, kde se 
vaří oběd pro všechny, kdo tam přiloží 

ruku k dílu. Přihlášením se k pomoci 
jsme zároveň akceptovali, že budeme vy-
konávat jakoukoliv potřebnou práci. Dob-
ře jsme se vyspali a druhý den ráno nás 
už stiskem ruky pozdravil Vláďa, který 
tady dělá koordinátora veškerých prací, 
které nezajišťuji stavební firmy. Manžel-
ka pracovala společně se sestrami na 
úpravách pozemků, sbíraly kameny na 
ploše oseté travní směsí, plely cesty 
a chodníčky. Já jsem pracoval se sbíječ-
kou v malém domečku (budoucí poustev-
ně), kde jsem odstraňoval starou omítku 
ze stěn a stropu. Této činnosti jsme se 
věnovali po celou dobu našeho pobytu. 
Posledním pracovním dnem v týdnu tu 
bývá sobota, kdy přijíždí další ochotní 
dobrovolníci a připojují se k práci. Vyba-
vilo se mi rčení: „Práce jak na kostele“. 
Velmi příhodné, je tady toho ještě spou-
sta k dodělání a postavení a opravy za-
berou jistě několik dalších let. 

Pro sestry se slouží ve všední dny ráno 
mše svatá v kapli v Domě Navštívení. Do-
jíždí sem řádoví kněží z klášterů z Prahy 
a Slaného nebo kněží z okolních farností. 
Rovněž i biskup Karel Herbst sem občas 
zavítá, většinou když jsou brigádně pří-
tomné „staré páky“. Pro místní nebo pro 
náhodné návštěvníky, hosty a brigádníky 
je pak možnost účastnit se mše svaté 
v sobotu a v neděli. Tyto bohoslužby jsou 
zatím slouženy v prvním patře opravené 
sýpky, která byla tomuto účelu velice 
vhodně uzpůsobená. Na ostatních po-
zemcích a budovách, které dříve spravo-
valo zemědělské družstvo, se nepřetržitě 
pracuje od doby, kdy jej sestry zakoupily. 
Celý statek byl za minulého režimu v roce 
1948 zestátněn. Po deseti letech byl za-
psán do seznamu nemovitých kulturních 

památek. V roce 2015 byly Drasty vráce-
ny v restitucích původním majitelům 
a od nich je v žalostném stavu sestry 
koupily. Rozhodly se opustit svůj pů-
vodní klášter, kde je obtěžoval zvyšující 
se hluk, kde měly stísněné prostory a ma-
lou zahradu a těsně před vypuknutím 
pandemie koronaviru v roce 2020 se pře-
stěhovaly do opraveného „panského do-
mu“, budoucího Domu Navštívení. Ten 
v současnosti slouží pro provizorní 
bydlení sester, v budoucnu to bude dům 
pro hosty s kapacitou až 35 ubytovaných 
osob. Pandemie velice zpomalila realizaci 
plánovaných projektů budovaného klá-
šterního komplexu s klášterní kvadra-
turou a kaplí, zasvěcenou sv. Terezii 
z Avily. S uzavřenou klauzurou zde vy-
roste také prostor pro veřejnost, zmíněný 
dům pro hosty, veřejný lesopark, dětské 
hřiště. Vše nyní hodně záleží na finanč-
ních možnostech řádu. Jak všichni víme, 
celkové náklady na práci, materiál a služ-
by neskutečně stoupají, a i tady se sestry 
potýkají s omezováním a přehodnocová-
ním jejich plánů. Klášter předpokládají 
mít hotový v roce 2024 a k dokončení 
této druhé fáze jim stále chybí 20-30 
miliónů korun. Jsou neskutečně vděčné 
za jakoukoliv pomoc, ať již finanční, ma-
teriální, nebo i tu osobní – brigádnickou.

Zvídavost je člověku vlastní, a tak nám 
nedalo, abychom se na něco konkrét-
nějšího nezeptali. Poprosili jsme proto 
o zodpovězení několika otázek matku 
představenou, sestru Markétu.

Kolik je zde celkem sester?

V komunitě je nás nyní 10 sester – 
8 z nich má slavné sliby, jedna časné 
sliby a jedna je aspirantkou. To zname-
ná, že je v první fázi formace a nyní je 
zde na tříměsíční zkušenosti. Sr. Mar-
kéta – matka představená, sr. Alžběta, 
sr. Anna, sr. Johanka, sr. Marie, sr. Mi-
lada, sr. Miriam, sr. Sára, sr. Terezka, 
Terezie.

Jaký je věk řeholnic?

Nejmladší je 27 a nejstarší 51 let.

Odkud řeholnice přišly do klášte-
ra?

Z největší dálky k nám přišla sr. 
Miriam, která je z Bratislavy, jedna 
sestra je z Liberce, jedna z Hartmanic 
(na Šumavě), jedna z Němčan (u Slav-
kova u Brna), 5 sester je z Prahy a já 
jsem z Neratovic. Po přestěhování do 
Drast to mám k rodnému městu nejblíže, 
Neratovice jsou odtud o 10 km blíže než 
Praha.

Z jakých rodinných zázemí sestry 
přišly?

Ve věřící rodině vyrůstala polovina 
sester. Ostatní se „potkaly“ s Pánem 
během dospívání nebo v dospělosti.

Jaká povolání vykonávaly před 
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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

vstupem do řádu?

Některé sestry přišly do kláštera hned 
po střední nebo vysoké škole, takže 
i když byly vzdělané, žádné zaměstnání 
nepoznaly. Je ale lepší před vstupem do 
kláštera aspoň nějakou (třeba brigádní) 
pracovní zkušenost mít. Ostatní sestry 
pracovaly v různých zaměstnáních: le-
tuška, prodavačka, zdravotní sestra, 
asistentka ředitele ve firmě, učitelka 
v mateřské škole…

Jaký je denní řád v klášteře bě-
hem pracovního týdne a jaký v ne-
děli?

Náš denní řád běžně obsahuje mši sva-
tou, modlitbu breviáře, 2 hodiny rozjí-
mání (vnitřní modlitby), dvě hodiny 
rekreace (po obědě a po večeři se komu-
nita schází, sestry si povídají, a přitom 
dělají nějakou ruční práci), čas na práci 
(5-6 hodin), na duchovní četbu a od-
počinek. Během dne by mělo panovat 
mlčení. Běžně vstáváme okolo 5 hodiny 
a chodíme spát ve 22 hodin. V neděli 
vstáváme později a nepracujeme. Nyní 
ale máme náš denní řád upravený, 
podle nároků, které jsou na nás životem 
na stavbě kladeny. Máme totiž na dobu 
stavby dispens od života v papežské 
klauzuře. Papežská klauzura znamená, 
že běžně nevycházíme z naší klauzury 
(ohraničený prostor kláštera a zahra-
dy), vycházíme jen v případech nutnosti 
– k lékaři nebo na úřady, když to nelze 
zařídit jinak, než osobně. Život v klau-
zuře velmi pomáhá k sjednocení s Pá-
nem a k životu modlitby. Lidé se na nás 
obracejí s prosbami o modlitbu na různé 
úmysly a my je a všechny trpící neseme 
před Pánem v srdci.

Mají sestry zadanou konkrétní 
činnost, nebo se v nich střídají?

Každá sestra má na starosti nějakou 
oblast, o kterou se stará a je za ni od-
povědná. Jsou ale i služby, kde se sestry 
střídají (např. v kuchyni, při zalévání 
a sekání trávy…). V péči o brigádníky, 
kteří k nám o sobotách přijíždějí, se 
střídáme téměř všechny.

Co Vás osobně sr. Markéto při-
vedlo k rozhodnutí vstoupit do 
řádu a proč právě k bosým karme-
litkám?

Pocházím z věřící rodiny, takže jsem 
už od malička věděla, že se mohu v ži-
votě vydat dvěma cestami – žít v man-
želství nebo v klášteře. Život jako single 
jsem si pro sebe neuměla představit. 
Chtěla jsem mít původně rodinu a více 
dětí. Už v době dospívání jsem četla Au-
tobiografické spisy sv. Terezie z Lisieux. 
Oslovila mě její zkušenost, že jí Pán dal 
do srdce touhu po tom, k čemu jí pak 
volal. Na základě této její myšlenky jsem 
Bohu poprvé dala svobodu, aby mi do 
srdce také vložil touhu po tom, k čemu 
mě zve.  Postupně se ve mně začala rodit 
touha po zasvěceném životě i po Kar-

melu. Myslím si, že nejhlubší touha je do 
srdce člověka vložena Bohem. Že to, co 
objevíme v hloubi našeho srdce, je Boží 
pozvání a povolání, ve kterém jsme 
i přes veškeré obtíže a utrpení, které 
život přináší, hluboce šťastní. Nedokáži 
říct, proč zrovna Karmel. Byla jsem 
v kontaktu i s jinými ženskými kongre-
gacemi, ale přitahoval mě zvláštním 
způsobem jen život bosých karmelitek. 
Je to podobné jako v povolání do man-
želství, kdy se do sebe zamilují dva 
konkrétní lidé a také k tomu nemají 
racionální důvod. Je to otázka srdce.

V současné době se značně mění 
finanční zátěž na veškeré zboží 
a služby. Potýkáte se s tímto prob-
lémem i vy, a jak se snažíte to 
všechno překonat?

Vlivem pandemie Covidu a také války 
na Ukrajině se velmi zvýšily (a nadále 
zvyšují) ceny stavebních materiálů. Sta-
vební firma, která nám klášter staví, se 
snaží ceny udržet tak, jak nám je slíbili 
ve smlouvě. Nakoupili některé materiály 
dopředu, výrobce cihel a střešních tašek 
nám dal sponzorskou cenu, ale přesto již 
navýšení při platbách zakoušíme. Jak to 
bude pokračovat, nevíme, ale jsme 
v Božích rukách a věříme, že se o nás 
Pán postará. Také se modlíme k sv. Jo-
sefu, který je patronem našeho domu 
a naší komunity a kterého naše zaklada-
telka sv. Terezie z Avily doporučovala 
jako přímluvce ve všech potřebách.

Kdy předpokládáte, že bude stav-
ba hotova a vy se konečně přestě-
hujete do klášterního prostoru – 
klauzury?

První etapa stavby kláštera by měla 
být hotová o prázdninách příštího roku. 
Zahrnuje hrubou stavbu celého kláštera 
s veřejnou kaplí a vnitřní vybavení dvou 
částí kvadratury. Budeme se tedy po 
skončení první etapy moci přestěhovat 
do kláštera. Nebudeme ale moct uzavřít 
klauzuru, protože nebudou hotové dílny 
(keramika, šicí dílna, svíčkárna, malíř-
ská dílna), kde sestry pracují, vnitřek 
kaple a prostory pro setkávání s ná-
vštěvami. Kdy bude hotový celý klášter, 
nevíme, záleží na 
financích a dobro-
dincích, které nám 
Bůh pošle. Téměř 
denně zakoušíme 
Boží pomoc a péči 
skrze naše dobro-
dince, brigádníky, 
kteří u nás nezišt-
ně pracují, skr-
ze všechny, kteří 
k nám přijíždějí, 
fandí nám a modlí 
se za nás.  Modlí-
me se za ně všech-
ny a vyprošujeme 
jim Boží požeh-
nání a pokoj.

Asi by vás napadly další otázky, my 
jsme se ptali na to, co jsme s manželkou 
o životě sester chtěli vědět.

Stálý úsměv na tváři, laskavé pozdra-
vení, vlídné slovo a radost v odevzdání se 
do rukou našeho Pána, něhy a ochrany 
Nebeské Matky, to jsou atributy, které 
jsme každodenně od sester slyšeli nebo je 
u nich viděli. To je balzám pro pře-
pracovanost, netrpělivost, pýchu, zášť, 
tím trpí mnohé duše. Nám osobně 
bezprostřední blízkost sester zcela za-
hnala lopotné okamžiky při vykonávané 
práci. Večerní klid působil konejšivým 
dojmem, jako bychom byli v náručí naší 
Nebeské Matky. Netrpělivost ustoupila 
a obavy se rozplynuly. Jak úžasné místo. 
I my musíme projevit svou vděčnost za 
ten krátký čas, jenž nám byl zde dopřán. 
Fyzická námaha z práce dávno odezněla, 
ale duchovní zážitky máme stále v mysli 
a srdci. Oba si uchováváme v paměti, jak 
jsme mohli se sestrami hovořit o ja-
kémkoliv tématu a nasávat z nich ten 
klid, pokoj, mír a pokoru.

Přáli bychom to prožít i vám, kdo nyní 
čtete náš farní měsíčník. Cesta sa-
mozřejmě není levná záležitost a na 
pravidelnou sobotní brigádu začínající 
v 9.00 h by bylo potřeba hodně brzo ráno 
cestovat. Dá se to ale domluvit tak, jako 
my, delší pracovní pobyt s ubytováním 
v klášteře. Komunikovat můžete pro-
střednictvím e-mailu. Z našeho regionu 
jsme tam byli vůbec první dobrovolníci 
a sestry neskrývaly obdiv, že se někdo 
tam vypravil z takové dálky. Můžete si 
také naplánovat dovolenou s malou za-
stávkou v Drastech i během pracovního 
týdne, budou rády. My rozhodně zase 
příští rok pojedeme brigádničit, tak se 
možná někdo přidáte, ne? Více infor-
mací, fotografie, videa naleznete na: 
https://karmeldrasty.eu. Na bočním 
oltáři v kostele je několik letáčků 
o komunitě sester, takže si je můžete vzít 
a pročíst. Je tam uvedeno i číslo účtu, 
pokud byste chtěli přispět na budování 
kláštera nějakou částkou.

A+T_K
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Připravila Veronika Mrózková

Církev je jako loď
V Písmu svatém i v tradici nacházíme 

pro církev mnoho symbolů a přirovnání. 
Jsou to například ovčín, pole, vinice, Boží 
stavba. Jedním ze symbolů církve je také 
loď. Tento obraz vychází z biblického 
příběhu o Noemovi a jeho arše. Dá se 
totiž říct, že církev je lodí, která… 
(dokončení věty najdeš v tajence, začátek 
je u číslice 1).

Monstrance 

ukazuje Ježíše
V každém katolickém kostele je svatostánek. 

Zde je přítomen živý a skutečný Ježíš v podobě 
chleba – proměněných hostií. Pokud je kostel 
otevřený, můžeme v kteroukoliv denní dobu před 
svatostánek přijít a Ježíši se klanět, děkovat mu 
za jeho lásku a svěřovat mu své radosti i starosti. 
Někdy projevujeme úctu Kristu přítomnému 
v eucharistii při společné bohoslužbě – adoraci. 
Při ní je hostie umístěna v tzv. monstranci. 
Prohlédni si monstranci na obrázku a podle klíče 
nahraď drahokamy příslušnými písmeny. Začni 
za šipkou a postupuj ve směru hodinových 
ručiček. Dozvíš se, co každému z nás říká Ježíš, 
když k němu přijdeme.
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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

Nic není náhoda

Když potkáte známého, kterého jste 
delší dobu neviděli, řeknete si, to je ale 
náhoda. Opak je pravdou. Toho člověka 
vám Bůh posílá do cesty, má to vždy 
nějaký význam a důvod.

Je čtvrtek, vycházím z kostela po 
bohoslužbě a po delší době vidím zná-
mou a ptám se jí, zda mě přibere domů 
autem. Cestou jen tak prohodí, zda 
bych nechtěla s ní jet v sobotu na pouť 
do Čenstochové. Je to na mě trochu 
narychlo, tak odpovím, že se do zítřka 
rozmyslím. Jelikož jsem v Čenstochové 
ještě nebyla, rozhoduju se, že přijmu 
příležitost navštívit v předvečer Seslání 
Ducha svatého toto krásné poutní 
místo.

Je sobotní odpoledne a my vyrážíme. 
V autě se modlíme desátek růžence, 
a tak nám cesta rychle ubíhá. Po 
3 hodinách jízdy jsme v cíli, v kapli 
Matky Boží Jasnogorské. Vnímám nád-
heru té chvíle, stojím před Černou 
Madonou a cítím klid v duši. Večer 
jdeme na mši svatou, a to ještě netu-
šíme, kde bude naše místo. Moje zná-
má má kamarádku, která bydlí v Polsku 
a přijela také na pouť. Před mší svatou 
nám donesla arch papíru, na kterém je 
vyobrazena Černá Madona a který 
slouží k zasvěcení svých rodin Nepo-
skvrněnému srdci Panny Marie. Na 
jeho zadní stranu píšeme své prosby, 
přání, i trápení a starosti, abychom to 
vše odevzdali Matce Boží na oltář. Je 
před mší svatou a k našemu radost-
nému překvapení se dozvídáme, že 
můžeme vejít přímo do presbytáře. 
Vcházíme přes sakristii, před námi 15 
kněží, ministranti a několik věřících. 
Jaký to Boží dar a snad mohu říci 

i malý zázrak, vždyť jsme byli vybráni 
mezi tisíci jiných poutníků, kteří přijeli 
také uctít naši milovanou Matku a ani 
se nám nechce věřit, že nekrvavou oběť 
Pána Ježíše budeme prožívat v blízkosti 
kněží. Dojemná chvíle přichází po mši 
svaté, kdy zvedáme nad hlavy papír 
s našimi prosbami a kněz je světí všem 
přítomným. Nejde ani vyjádřit slovy, co 
člověk v takový okamžik prožívá. 

Ve 21 hodin začíná „Apel Jasno-
górski“ - večerní modlitba za vlast 
a církev, adresovaná Marii, Královně 
Polska a Matce církve. V roce 1953 se 
při této modlitbě před zázračným obra-
zem sešlo jen pár lidí, aby se modlili 
o propuštění tehdy internovaného pol-
ského primasa Stefana Wyszyńského 
a za svobodu pro vlast. Dnes tato výzva 
shromažduje miliony Poláků doma 
i v zahraničí. 

Nakonec k nám přichází kamarádka 
mé známé a přináší nám dva skleněné 
flakonky s olejem ze svící, které hoří 
v kapli Matky Boží. Je na nich vyobra-
zena Matka Boží s Ježíšem a dvě růže 
a my si je s velkou úctou odvážíme 
domů. Ve 22 hodin odjíždíme naplněni 
Duchem svatým i zážitky na celý život. 

A proto si troufám tvrdit, že nic není 
náhoda, protože Bůh vede naše kroky 
a posílá nám do cesty lidi, aby nás do-
provodili tam, kde on nás chce mít, 
a tak je to správné. Cesty Páně jsou 
nevyzpytatelné. Děkuji ti, Bože, za tuto 
pouť k Matce Boží a věřím, že nebyla 
poslední.

Matko Boží Jasnogorská, oroduj za 
nás, kteří se k Tobě utíkáme, u svého 
Syna.

M. Jandová

Příměstský tábor
Příměstský tábor se bude letos konat od 

18.-22.7.2022. A na co se děti mohou 
těšit?

V pondělí si uděláme výlet do Lomné. 
Sraz dětí bude v 8.00 hod. na vlakové za-
stávce Třinec-centrum. S sebou děti potře-
bují svačinu, pití, pláštěnku, plavky, ruč-
ník a psací potřeby. Teplý oběd je zajištěn. 
Vrátíme se v 16.30 hod. opět na zastávku. 

V úterý je plánován celodenní výlet do 
Polska do Ochab. Sraz bude v 8.15 hod. na 
zastávce u polské ZŠ (pod kostelem). Jídlo 
a pití na celý den s sebou. Návrat kolem 
15.30 hod.

Ve středu pojedeme do Bohumína. Sraz 
v 8.10 hod. na vlakové zastávce Třinec-
centrum. S sebou svačinu, pití, plavky 
a ručník. Teplý oběd zajištěn. Návrat bude 
upřesněn.

Ve čtvrtek se podíváme do zábavního 
parku „Žirafa“ v Ostravě. Sraz v 8.10 hod. 
opět na vlakové zastávce Třinec-centrum. 
S sebou svačinu a pití. I tentokrát bude 
zajištěn oběd. Návrat na vlakovou zastáv-
ku v 17.00 hod. 

V pátek nás čekají trampolíny opět 
v Ostravě. Sraz v 8.10 hod. na vlakové 
zastávce Třinec-centrum, návrat v 15.30 
hod. S sebou svačinu a pití. 

Cena za dítě a den je 250 Kč (v ceně je 
jízdné, vstupné, teplý oběd). Pro všechny 
dny ať děti mají dostatečné množství pití, 
pokrývku hlavy a vhodnou sportovní obuv.

V pondělí prosím, ať všechny dětí při-
nesou ofocené zdravotní průkazky, které 
mi odevzdají spolu s telefonním kon-
taktem na rodiče. V úterý jedeme do 
Polska, proto děti musí mít u sebe pas 
nebo občanský průkaz. Kdyby někdo 
z farníků chtěl na zajištění této akce 
jakkoliv přispět, buď finančně nebo něja-
kými sladkostmi a odměnami pro děti, 
budeme velmi rádi. 

Moc se na všechny těšíme a prosíme 
o modlitbu.

Silva

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

Ke dni 22. 6. 2022 evidujeme částku 
78.989 Kč. 

Případné dary je možné zasílat 
na účet vedený ve Fio bance 

č. 2401127386/2010. Na požádání 
vystavíme doklad o poskytnutí daru. 
Děkujeme všem dárcům za podporu 
a prosíme o finanční pomoc i nadále, 

abychom mohli pokračovat 
v rekonstrukci objektu.

Pán Bůh zaplať

Spolek SANCTUS ALBERTUS

Rekonstrukce
Domeček
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14. neděle v mezidobí (3.7.)

1. čtení: Iz 66,10-14c; 2. čtení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

Žalm odp.: Jásejte Bohu, všechny 
země!

ref.: Niech cała ziemia chwali swego 
Pana.

15. neděle v mezidobí (10.7.)

1. čtení: Dt 30,10-14; 2. čtení: Kol 1,15-
20; Evangelium: Lk 10,25-37

Žalm odp.: Hledejte, ubožáci, Hospo-
dina a pookřejte v srdci.

ref.: Ożyje serce szukających Boga.

16. neděle v mezidobí (17.7.)

1. čtení: Gn 18,1-10a; 2. čtení: Kol 
1,24-28; Evangelium: Lk 10,38-42

Žalm odp.: Hospodine, kdo smí pro-
dlévat ve tvém stánku?

ref.: Prawy zamieszka w domu Twoim 
Panie.

17. neděle v mezidobí (24.7.)

1. čtení: Gn 18,20-32; 2. čtení: Kol 
2,12-14; Evangelium: Lk 11,1-13

Žalm odp.: Když jsem volal, Hospo-
dine, vyslyšels mě.

ref.: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem.

18. neděle v mezidobí (31.7.)

1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23; 2. čtení: Kol 
3,1-5,9-11; Evangelium: Lk 12,13-21

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

ref.: Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajcie.

19. neděle v mezidobí (7.8.)

1. čtení: Mdr 18,6-9; 2. čtení: Žid 11,1-
2.8-19; Evangelium: Lk 12,32-48

Žalm odp.: Blaze národu, který si Hos-
podin vyvolil za svůj majetek.

ref.: Szczęśliwy naród wybrany przez 
Pana.

Apoštolát modlitby
červenec 2022

 

§Neděle 3.7.2022 – 14. neděle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Úterý 5.7.2022 – Slavnost sv. Cyrila, 
mnicha a Metoděje, biskupa.

§Neděle 10.7.2022 – 15. neděle v me-
zidobí;  6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 11.7.2022 – svátek sv. Be-
nedikta, opata, patrona Evropy.

§Sobota 16.7.2022 – svátek Výročí 
posvěcení katedrály.

§Neděle 17.7.2022 - 16. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 22.7.2022 – svátek sv. Marie 
Magdalény.

§Sobota 23.7.2022 – svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky Evropy.

§Neděle 24.7.2022 - 17. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§Pondělí 25.7.2022 – svátek sv. Jaku-
ba, apoštola.

§Neděle 31.7.2022 - 18. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 česky.

§Pátek 5.8.2022 – první pátek v mě-
síci.

§Sobota 6.8.2022 – svátek Proměnění 
Páně.

§Neděle 7.8.2022 - 19. neděle v me-
zidobí;  6.30 a 10.00 česky, 8.00 
a 17.00 polsky.

§V průběhu týdne mše svaté začínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, 
středu, pátek – ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu – ranní 
polsky, večerní česky.

§Každou neděli před večerní mší sva-
tou je adorace Nejsvětější svátosti 
oltářní a svátostné požehnání. 

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

§Každý pátek po ranní a po večerní 
mši svaté je výstav Nejsvětější svá-
tosti oltářní s modlitbou Korunky k Bo-
žímu milosrdenství.

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

mír ve světě a na Ukrajině.

§Poslední neděle v měsíci – Mariánské 
večeřadlo.

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

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 mod-
litby, 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 starší lidi

Modleme se za starší lidi, kteří 
představují kořeny a paměť lidu, aby 
jejich zkušenosti a moudrost po-
máhaly nejmladším dívat se do 
budoucnosti s nadějí a odpověd-
ností.

Národní úmysl

Za české předsednictví Evropské 
unie

Modleme se, aby české předsed-
nictví Evropské unie přispělo k jed-
notě mezi zeměmi našeho konti-
nentu a k obnově křesťanských 
hodnot. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

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


