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Gdy usłyszeli to apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swe szaty. Wpadli w tłum głośno krzycząc: „Ludzie! Co wy robicie? 
Jesteśmy tylko ludźmi i podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od 
bezużytecznych bożków, a zwrócili się do Boga żywego. To On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich 
istnieje.” Dz 14,14-15

Barnaba i Paweł w Listrze
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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

Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému 
a solidárnímu fondu

Biskup Martin David, apoš-
tolský administrátor ostravsko-
opavské diecéze, informuje věřící 
o zřízení Diecézního mzdového 
a solidárního fondu, který pod-
poří financování platů duchov-
ních. Tento krok podrobně roze-
bírá v dopise, který byl předčítán 
v kostelích diecéze. Text listu 
zveřejňujeme v plném znění. 

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do posledního týdne 
letošní velikonoční doby. Dny mezi 
Nanebevstoupením Páně a Seslá-
ním Ducha svatého jsou dny 
Svatodušní novény. Připomínají nám 
apoštoly očekávající Ducha svatého, 
sjednocené v modlitbě spolu s Pannou 
Marií a dalšími učedníky. Toto spole-
čenství, které se po Seslání Ducha stává 
prvotní církví, začíná také záhy řešit 
praktické záležitosti života církve. Apoš-
tolové si například vybírají další spo-
lupracovníky a ustanovují jáhny, aby 
moudře rozdělovali společné prostředky 
a nikomu nic nescházelo.

Nejinak je tomu i v naší době. Církev 
se v těchto dnech také intenzivně modlí 
v touze po Duchu svatém a ve snaze 
hledat cesty evangelia v tomto světě. 
Rád bych v té souvislosti poděkoval za 
to, že jste vzali ve farnostech vážně 
výzvu k modlitbě za nová povolání i za 
jmenování nového diecézního biskupa. 
S důvěrou vám chci dnes svěřit jinou 
záležitost praktického života naší místní 
církve.

Víte, že jsme se před devíti lety, po 
přijetí zákona o majetkovém narovnání 
mezi státem a církvemi, vydali na ne-
snadnou cestu finanční samostatnosti 
a nezávislosti církve na státu. Během 
uplynulých osmi let se nám podařilo 
vybudovat základní pilíře hospodaření 
diecéze. Hospodaříme s majetkem, který 
nám stát vydal, a část, kterou nebylo 
možné vydat, dostáváme ve finanční 
náhradě, kterou se snažíme moudře 
investovat. Zároveň dostáváme od státu 
příspěvek na platy duchovních a provoz 
diecéze. Tento příspěvek se ale rok od 
roku plánovaně vždy o 5 procent 
snižuje. V letošním roce už se nacházíme 
za polovinou sedmnáctiletého období, 
po které nám má být tento příspěvek 
vyplácen. Z celkové částky 93 milionů 
korun, kterou na platy duchovních 
v diecézi za rok potřebujeme, už letos 
dostaneme pouze 70 procent. Zbýva-
jících 30 procent (což je 28 milionů 
korun) musíme doplnit výnosem z hos-

podářské činnosti biskupství. To se 
nám, Bohu díky, zatím daří. Každoroční 
externí audit potvrzuje, že hospodaření 
biskupství je zdravé. Pohled do bu-
doucna ovšem říká, že už za osm let nás 
čeká velká výzva, kdy budeme muset 
platy duchovních financovat v plné výši 
z vlastních zdrojů. Proto se ukazuje už 
teď jako potřebné a žádoucí zapojit do 
spoluúčasti na financování platů du-
chovních určitým podílem také farnosti.

Od vzniku diecéze až do této doby se 
farnosti na společném financování ži-
vota diecéze podílely odvodem takzva-
ného desátku – tedy deseti procent 
z vybraných sbírek ve farnosti. Tímto 
způsobem byly každoročně shromáž-
děny necelé 4 miliony korun, které byly 
využity jako solidární podpora ekono-
micky slabším farnostem při spolu-
financování některých oprav. Přehled 
této podpory je každoročně zveřejňován 
ve výroční zprávě diecéze. Tato solida-
rita farností je velmi důležitá a chci vám 
za ni, stejně jako za podporu charit, škol 
a dalších účelů v různých vyhlášených 
sbírkách během roku poděkovat.

Po poradě s kněžskou radou jsem 
rozhodl rozšířit od letošního roku soli-
dární příspěvek farností také na mzdové 
účely, tedy na spolufinancování platů 
duchovních. Podobnou cestou se po-
stupně vydávají také další diecéze. 
V naší diecézi proto nově vznikl Die-
cézní mzdový a solidární fond neboli 
„DMS fond“ jako forma spoluúčasti 
farností a věřících na financování platů 
duchovních a nákladů pastorace v die-
cézi. Ruší se tedy výše zmíněný desátek, 
ale neruší se solidarita. Do DMS fondu 
bude nově každá farnost ročně odvádět 
částku vypočtenou podle předem sta-
noveného klíče. Ta se bude skládat 
z pevné částky za každého dospělého 
účastníka bohoslužeb (podle sčítání z ro-
ku 2019) – 250 Kč ročně (tj. 21 Kč 

měsíčně), a proměnlivé částky 20 
procent ze zisku hospodářské 
činnosti farnosti v předchozím 
účetně uzavřeném roce. 

Takto shromážděné prostředky 
z celé diecéze v předpokládané výši 
12,8 milionů korun budou rozdě-
leny na dvě poloviny. První polovi-
na pomůže při dofinancování platů 
duchovních, které nejsou nijak vy-
soké, právě naopak. Průměrný plat 
duchovního v naší diecézi činí 
22 tisíc korun hrubého. Příspěvek 
farností bude letos tvořit jen pětinu 
ze zmíněných 28 milionů, které po-
třebujeme dofinancovat, a zajistí fi-
nancování platů duchovních v die-

cézi na necelý jeden měsíc. Druhá 
polovina DMS fondu bude nadále 
(v rámci solidarity) sloužit k podpoře 
ekonomicky slabších farností.

Možná je to trochu moc čísel, ale 
věřím, že pochopíte, že bez spoluúčasti 
věřících se financování života církve 
určitě do budoucna neobejde. Proto vás 
prosím o vaše pochopení a štědrost. 
Budu vděčný, když darem podpoříte 
příspěvek vaší farnosti do DMS fondu 
a pomůžete tak s financováním platů 
duchovních v naší diecézi. Svůj dar 
můžete dát ve vašem kostele do kte-
rékoli neúčelové sbírky. Zároveň nabí-
zím těm, kdo by mohli využít potvrzení 
o daru ke snížení základu daně, aby svůj 
dar odevzdali přímo duchovnímu správ-
ci, nebo poslali na účet vaší farnosti 
s variabilním symbolem 1996 a nechali 
si vystavit potvrzení o daru.

Biskup František Václav napsal před 
osmi lety v dopise, kterým vysvětloval 
dopady majetkového narovnání mimo 
jiné tato slova: Nejsou na místě úvahy 
o bohatství, ale naopak o skromnosti 
a odpovědnosti za budoucí službu 
církve v našem regionu. K této odpo-
vědnosti patří vidět a vnímat výzvy, 
které před námi stojí. Kéž nás tato 
etapa života diecéze vzájemně posílí, 
upevní naši jednotu a umožní přinášet 
dobré plody naší služby společnosti.

Jsou to slova stále platná a jsem za ně 
velmi vděčný. Ukazují, že je potřeba jít 
dále jako jedno společenství putující 
církve, na jehož životě se podílíme a za 
které máme spoluodpovědnost. Děkuji, 
že to projevujete i svými dary.

Ještě jednou vám ze srdce děkuji za 
každou vaši pomoc, modlitbu i dar, 
a žehnám.

+ Martin David, 
apoštolský administrátor
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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! 

Identita křesťana je nekončící cesta 
a stále nové hledání

Od roku 2019 je P. ThLic. Dr. Daniel 
Vícha děkanem místeckého děkanátu a fa-
rářem v Místku. Řada z nás ho zná z tele-
vize NOE, kde moderuje např. pořady 
„Nebojte se“ a „Buon Giorno s Fran-
tiškem“. Jsme velmi rádi, že si udělal čas 
na rozhovor pro náš farní časopis.

Otče Danieli, studoval jste v Olomouci 
a na kněze jste byl vysvěcen v roce 2005. 
V souvislosti s tím jsem si vzpomněla na 
otce Adama Ruckého, kterého si Pán, pro 
nás tak nečekaně, na sklonku roku 2020 
povolal k sobě. Shodou náhod jsem s ním 
dělala rozhovor pro náš farní časopis 
měsíc před jeho skonem a i dnes si jeho 
slova ráda připomenu. Jako Váš spi-
rituál měl jistě velký vliv na vaši duchov-
ní formaci. Jak na něho vzpomínáte?

Vzpomínek na otce Adama mám 
opravdu mnoho. V semináři během naší 
formace byl otec Adam tím, kdo vždy 
dovedl vnést povzbuzení a nadšení do 
různých situací. A co na něm bylo nej-
krásnější, byl fakt, že to nehrál. On byl 
skutečně takový. Radostnou víru, kterou 
prožíval, dokázal předávat dál. Totéž 
platilo i mimo seminář, když jsme již byli 
kněžími. Vždy kněze rád navštěvoval a byl 
jim k dispozici pro povzbuzení, zpověď 
a hlavně naslouchání.

Z Otce Adama nadšení pro Boha zářilo. 
Při sledování pořadů, které moderujete 
na televizi NOE, vnímám podobné nad-
šení. Mám příjemný pocit, že to děláte 
s velkou chutí a radostí. Napadlo Vás 
jako mladého kněze, že budete jednou 
televizním moderátorem?

To opravdu ne. Vůbec jsem neměl 
úmysl ani ambice pracovat v televizi. Ale 
shodou okolností a různých setkání se to 
tak stalo. Vnímám to jako Boží vedení, 
protože pokud mi Pán dal nějaké hřivny, 
tak je právě v televizi mohu a chci rozvíjet 
a využívat pro druhé.

Žijeme ve složité době, nejdřív Covid, 
nyní válka, inflace. I křesťané často po-
ciťují úzkost z budoucnosti. Jak se naučit 
zcela se Bohu odevzdat a důvěřovat 
v Jeho milosrdenství?

Na to se nedá odpovědět jednoduše. My 
křesťané máme jeden problém. Cokoli se 
děje, třeba Covid nebo válka, tak řešíme, 
jak více důvěřovat Bohu. To je všechno 
pěkné a Bohu důvěřovat máme. Ale ne-
zapomínáme při tom na svou lidskou 
přirozenost? Bát se je přirozené a svým 
způsobem normální. Vůbec to nemusí být 
projev nedůvěry vůči Bohu. Někdy je to 
dokonce nutné, aby nás strach varoval. Já 
spíše říkám lidem, že je důležité také 
hledat přirozené radosti. Prožíváme těž-
kou dobu, tak se o to více pojďme zaměřit 
na to, co nám přirozeně pomůže. Budovat 
vztahy, udělat si každý den malou radost, 

zajet na výlet, pěstovat smysl pro humor 
a podobně. Co udělal Kristus, když věděl, 
že to v Getsemanech bude velmi těžká 
chvíle? Vzal si s sebou tři nejbližší přátele. 
To je přirozená lidská blízkost. Důvěru 
v Boha a duchovní život vůbec není možné 
pěstovat bez přirozené normálnosti člo-
věka, ke které patří i pocity strachu. 
Budu-li se pořád modlit a přitom si nikdy 
nedopřeji nic přirozeně radostného, nic se 
nezmění. Dávejme si velký pozor, aby-
chom nepopírali své lidství, protože Bůh 
se stal člověkem a tím naše lidství přijal za 
vlastní.

Ježíš řekl Petrovi: „Ty jsi Petr, skála. 
Na té skále zbuduji svou církev a moc-
nosti pekelné ji nepřemohou.“ Ano, za 
2000 let církev nikdo nedokázal zničit. 
V pořadu „Nebojte se“ jste ale mimo jiné 
řekl, že největší nebezpečí pro církev 
přichází zevnitř. Jak najít tu správnou 
křesťanskou identitu, být radostný, otev-
řený k Bohu i lidem?

Křesťanská identita není něco, co jed-
nou naleznu a mám to. Identita křesťana 
je spíše nekončící cesta a stále nové a nové 
hledání. Pokud již nehledám nové im-
pulzy pro život duchovní i přirozeně 
lidský, tak začínám stagnovat a koro-
dovat. Stává se ze mě korodující nespo-
kojený člověk a neautentický křesťan. A to 
je velmi nebezpečné. Křesťanská identita 
začíná snahou o to, být dobrým člověkem. 
Ptát se, jaký jsem jako manžel, manželka, 
matka, otec, soused, spolupracovník… 
Nemohu být dobrý křesťan, když jsem 
špatný člověk. Víra pozvedá a kultivuje to 
dobré, co v nás je. Identita křesťana spo-
čívá v následování Ježíše, který naplno 
prožíval své lidství. Byl na svatbě, radoval 
se, byl na pohřbech, pracoval, odpočíval, 
svěřoval se přátelům, plakal a měl 
strach… Vidět Boha ve svém lidství a v ži-
votech ostatních, to je identita křesťana.

Musím zmínit i věc, která mě velmi 
trápí. Řada křesťanů ve snaze bránit 
tradiční křesťanské hodnoty podléhá 
dezinformacím a nahrává tak i extré-

mistickým skupinám. Jak se naučit více 
milovat a méně proti něčemu bojovat?

Mám zkušenost, že lidi žijící z dezin-
formací nemá cenu přesvědčovat. Jsou to 
nešťastní lidé, kteří neumí kriticky myslet 
a nejsou schopni se podívat na věci jinak. 
Bohužel je mnoho křesťanů, kteří dez-
informacím věří. A tato „víra“ je pak 
většinou spojená s nenávisti vůči lidem 
s jiným postojem, což se bohužel pro-
jevuje i mezi křesťany. To nejhorší, co 
můžeme dělat, je s těmito lidmi bojovat 
a hádat se. To je jejich styl, na který není 
dobré přistoupit. Mají své novodobé 
modly v osobách některých politiků a věří 
jim úplně vše. Pokud vidíte v televizi 
debatu s panem Okamurou, vidíte ne-
končící palbu stále stejných slov, kterým 
bych nikdy nevěřil, a to vyřčených 
takovým způsobem, že na ně nemáte šanci 
zareagovat. V případě oligarchy Babiše 
vidíte ukřičeného ufňukánka, který stále 
opakuje, jak je vše vedeno proti němu 
a jak to myslí dobře. S tímto nastavením 
se také nedá vést diskuze. Bohužel i křes-
ťané naslouchají zlu a svým hlasem ho 
často podporují. Ale nemá cenu se tím 
trápit, protože v očistci si všechno bu-
deme moci uvědomit.

Jste farářem v Místku a zároveň dě-
kanem. Z čeho máte ve farnosti nebo 
děkanátu radost, co se Vám za Vašeho 
působení podařilo a jaké máte plány do 
budoucna?

Radost mám z každého lidského set-
kání, které je upřímné a otevřené. Naopak 
se děsím setkání s lidmi, kteří neres-
pektují odlišnost jiných a chtějí, abych jim 
schvaloval jejich názory. Plánů máme 
spoustu, ale některé ještě nechci zve-
řejňovat.

Jak probíhala ve Vaší farnosti synoda, 
a myslíte si, že její výsledky nějakým 
způsobem ovlivní fungování církve?

Synodních skupinek bylo asi šest. Měl 
jsem velkou radost z toho, že se farníci 
vyjadřovali k mnoha problémům a ně-
které jejich názory pro mě byly velkou 
inspirací. Pokud synoda přinese alespoň 
to, že si všichni uvědomí zodpovědnost za 
církev, bude to dobré.

Můžeme se těšit na nějaký nový pořad 
na televizi NOE, na kterém se budete 
podílet?

Momentálně neplánuji nic nového. 
Chtěl bych pokračovat v tom, co již 
funguje a časem se uvidí.

Otče Danieli, děkuji za rozhovor a za to, 
co děláte.  Přeji Vám hodně zdraví, radosti 
a Božího požehnání. Kéž semínka víry 
a naděje, která zaséváte skrze televizní 
obrazovku, klíčí a přináší stonásobný 
užitek. 

Rozhovor připravila Hana Worková

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

Další rok v Diecézně-misijním mezinárodním 
semináři Redemptoris Mater v Českých Budějovicích

Milí farníci třinecké farnosti,

jako rodák z Třince se opět po nějaké době ozývám, abych vás 
informoval o dění v našem mezinárodním kněžském semináři 
v Českých Budějovicích. Vím, že se za mě a za seminaristy 
někteří z vás pravidelně modlí, proto cítím povinnost vás 
alespoň jednou za čas informovat o tom, jak pokračuje cesta 
těchto mladých mužů ke kněžství. 

Náš seminář existuje 5 let. Minulý rok jsme vysvětili prvního 
kněze, a to chorvatské národnosti, který se ale již předtím for-
moval 6 let v Pule v Chorvatsku, a poté byl poslán k nám na 
poslední 3 roky formace. V červnu minulého roku byl vysvěcen 
na kněze a nyní pracuje jako kaplan v Římskokatolické farnosti 
Písek, která je velmi živou farností. Za rok svého působení v té-
to farnosti zde udělal velký kus práce s rodinami, mladými, 
i s lidmi vzdálených od víry. Máme z něho opravdu velkou 
radost. 

Tento rok se v semináři formovalo 7 bohoslovců: 
1. ročník - Edoardo De Santis (Sant'Egidio alla Vibrata, Itálie)
2. ročník - Davide Mariotti (Civitanova, Itálie)
3. ročník - Juraj Šustek (Bratislava, Slovensko)
              - Aaron Jesus Santana Hernandez (Mexiko city, 

   Mexiko)
4. ročník - Stanislav Matyska (Valašské Meziříčí, ČR)
5. ročník - Mariano Zanolli (Řím, Itálie)
              - Giovanni Giuliani (Ostra Vetere, Itálie)

Na své cestě ke kněžství absolvovali někteří z nich v tomto 
roce důležité etapy: 

Stanislav Matyska přijal dne 7. května 2022 kandidaturu. 
Mariano Zanolli a Giovanni Giuliani přijali dne 21. května 2022 
službu lektora. Obě liturgie se konaly v kostele sv. Rodiny 
v Českých Budějovicích a předsedal jim Mons. Vlastimil Kročil, 
biskup českobudějovický.

V tomto školním roce se rovněž podařilo dokončit terénní 
úpravy seminární zahrady tak, aby mohla sloužit bohoslovcům 
k meditaci a osobní modlitbě. Dne 3. července se uskutečnil 
„Den otevřených dveří“, přičemž se účastníci mohli dozvědět 
více o životě bohoslovců, shlédnout prostor semináře i dokon-
čené zahrady a slyšet osobní zkušenosti bohoslovců. Celý půl-
den jsme si nechali natočit a zpracovat do profesionálně vytvo-
řeného videa, které shrnuje základní informace o semináři, 

záznam z koncertu mezinárodních písní v provedení boho-
slovců a některé části ze mše svaté, které předsedal českobu-
dějovický biskup, Mons. Vlastimil Kročil. Musím říct, že se 
video opravdu podařilo. Pokud by někdo z vás měl zájem ho 
shlédnout, můžete si ho najít na webových stránkách našeho 
semináře. Do vyhledávače napíšete www.redemptorismater.cz, 
a když si rozkliknete článek „Den otevřených dveří“, objeví se 
obrázek s videem. Kliknutím na tento obrázek, se video auto-
maticky spustí. 

Vrátím se ale ještě zpět k semináři. V měsíci červnu bohoslov-
ci zdárně absolvovali zkoušky na teologické fakultě. V červenci 
se pak rozjeli na letní měsíční misijní praxi a také domů na 
prázdniny. V měsíci září se bude konat mezinárodní setkání 
aspirantů pro vstup do některého ze seminářů Redemptoris 
Mater. Toto setkání se uskutečňuje každý rok v malém měs-
tečku Porto San Giorgio v Itálii, kam se sjedou mladí muži 
z celého světa, a kde se taky rozhodne, jestli do našeho semi-
náře v Českých Budějovicích dostaneme pro příští formační rok 
někoho nového.

Na závěr chci poděkovat všem z vás, kdo nás podporujete 
hmotně i duchovně! Za všechny naše dobrodince se denně 
modlíme a pravidelně sloužíme mše svaté! 

Ať vás i vaše rodiny provází Bůh stále svým požehnáním!  

P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního 
procesu v České republice 

Přinášíme výzvu českých a morav-
ských biskupů k pokračování synodál-
ního procesu. 

Sestry a bratři,

poté, co jsme s účastníky Národního 
synodálního setkání prožili 6. července 
2022 na Velehradě den naplněný mod-
litbou, nasloucháním a rozhovory, jsme 
v závěru plenárního zasedání České 
biskupské konference o tomto setkání 
uvažovali v bratrské diskusi. Děkujeme 
všem, kteří se zapojili do synodálního 
procesu a jsme vděčni za jejich ochotu 
hledat nové cesty z lásky k Bohu a církvi.

Slibně započatý synodální proces 

podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá 
společenství na farní i diecézní úrovni, 
aby metodu získanou během tohoto 
procesu využila k hledání, kam Boží 
Duch vede církev tady a teď, především 
v tématech týkajících se života církevních 
společenství ve farnostech. My sami jsme 
připraveni používat synodální metodu ve 
své službě všude tam, kde se ukáže být 
vhodná.

Synodální proces nezahrnuje zdaleka 
jen naslouchání a promlouvání. Je to 
duchovní cesta, v níž má své klíčové 
místo modlitba a prosba o působení Du-
cha svatého. Proto sebe i Vás vyzýváme 
a prosíme, abychom se nepřestali modlit. 

Jen tak budeme moci rozlišovat znamení 
doby autenticky, a přitom v Božím světle. 
Byli bychom rádi, kdyby život církve, 
poznávání Boží vůle, rozlišování a řízení 
bylo uskutečňováno jako duchovní pro-
ces tak, jak to učinili na počátku církve 
apoštolové, když mohli prohlásit: „Roz-
hodl totiž Duch svatý a my.“ (Sk 15,28).

Do dalšího hledání Božích řešení na 
společné cestě Vám ze srdce žehnáme.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
pražský, primas český a předseda České 
biskupské konference a biskupové 
Slezska, Moravy a Čech.

Praha, 21. července 2022
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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

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé
Bylo to 2. května 2019, když mi 

Roman Buba napsal, že jeho žena Eva 
má nápad, aby naše dětská scholka 
Drops doprovázela mši svatou při 
setkání dětí a rodin s otcem biskupem 
na Prašivé. Téma toho roku bylo „U pra-
mene živé vody“ a podtéma doprovod-
ného charitativního projektu znělo 
„Kapka vody pro Haiti“. To se hezky 
shoduje s názvem naší scholky „Drops“ 
(kapky). Muzikanti z kapely s vystou-
pením na Prašivé souhlasili, tak jsem 
6. 5. napsal do Katechetického a pe-
dagogického centra v Ostravě. Přišla 
odpověď: „Moc děkujeme za Vaši na-
bídku. Pro letošní ročník Prašivé již 
máme scholu domluvenou, ale velmi 
rádi bychom vás přivítali příští rok 
(nebo některý další).“ Přijali jsme to 
s trochou lítosti, ale časem na to 
pozapomněli. Pak přišel Covid, setkání 
na Prašivé se v roce 2020 nekonalo 
a v roce 2021 bylo kvůli hygienickým 
opatřením bez mše svaté. Až začátkem 
letošního roku nás kontaktovali, že 
přijímají naši nabídku a ptali se, zda 
s námi mohou počítat. S radostí jsme 
souhlasili a pustili se do příprav. Nej-
větší dřinu jednoznačně odvedli Roman 
s Evou a dětmi na víkendovém pobytu 
na chatě Lípa (29. 4. - 1. 5.), ale ani 
kapela nezahálela a rodiče dětí také 
přiložili ruku k dílu. Koncem března se 
zkoušky kapely, které se konají jednou 
týdně, zaměřily hlavně přípravu pro 
Prašivou. Situaci komplikovaly nemoci 
dětí, Covid tu byl pořád a jeden čas byl 
vskutku kritický nedostatek dětí. Dva 
roky Covidu poznamenaly mnohá spole-
čenství. Jsem rád, že naše scholka 
vydržela. Rozhodlo se proto, že posílíme 
zpěvy staršími dětmi – z rodin muzi-
kantů. Tři měsíce utekly jako voda 
a první den prázdnin byl tu. Sešli jsme 
se ráno v areálu Kamenitý po Prašivou. 
Děti oblékly scholková trička a šlo se 
zvučit. Aparatura byla kvalitní a zvukař 
Mirek Přikryl (frontman kapely Hrozen) 
s pomocníkem odvedli skvělou práci. 
Společně jsme se v ústraní pomodlili 
a trému odevzdali Pánu. Mezitím borec 
s kytarou naučil poutníky letošní „hym-
nu Prašivé“. Poslechli jsme si svědectví 
pozvaných hostů manželů Šmýrových, 
kteří byli na světovém setkání rodin. 
Zdálo se, že přišlo méně lidí než v mi-
nulých letech, ale efekt „prořídlého kot-
le“ byl způsoben ostrým sluncem, takže 
se lidé schovali pod zastřešenou část 
areálu. A najednou tu bylo zahájení. 
Úvodní píseň. Tréma se vytratila a my si 
to hezky užili. Mše svatá s otcem 
biskupem, několika kněžími a zástupem 
ministrantů byla velkolepá. Zpívali a hrá-
li jsme nejlíp, jak jsme jen dovedli. Moc 

nás těšilo, že můžeme talenty, které nám 
Pán propůjčil, zúročit při takové příle-
žitosti. Vyznamenáním pro nás byla 
radost rodičů z dětí-zpěváčků s odhod-
láním, že za rok pojedou určitě zase, 
nebo také pochvala paní Korpasové 
z Katechetického centra s nabídkou 
angažmá v příštím roce. 

Po mši svaté se většina lidí odebrala 
na kopec. Na cestě děti plnily různé 
úkoly, mohly se také zastavit ve stánku 
sv. Josefa, sv. Antonína nebo stánku 
s hot-dogem. Na Prašivé bylo k odpo-
lednímu programu připraveno 25 stano-
višť. Děti si měly vzít s sebou na cestu 
brambor. Ten mohly ve stánku u sester 
Alžbětinek ozdobit, aby veselá brambora 
potěšila lidi v domově pro seniory 
v Jablunkově. Některé brambory šly na 
sadbu a zbytek do bramboráků. Skládaly 
se obří puzzle, poznávala se poutní 
místa, životy světců, ale i stopy zvěře. 
Také jsme se učili, jak si sbalit batoh na 

cestu, nebo jak se zapojit do pomoci naší 
diecézi. Stánek s Besipem se zabýval 
cestováním ve světě silniční dopravy. 
Mohli jsme se podívat, jak daleké jsou 
cesty vesmírem, pomoci dalekohledu 
s filtrem namířeným na slunce. Také 
byla možnost setkat se s otcem bis-
kupem. V dřevěném kostelíku si děti 
kreslily obrázky a vystavovaly je zavě-
šené na šňůře. Potkali jsme několik 
„starých známých“, což k Prašivé neod-
myslitelně patří. Nakonec otec biskup 
pronesl závěrečnou modlitbu s poděko-
váním a požehnal všem i celé zemi na 
všechny světové strany Nejsvětější svá-
tostí oltářní. Celý den neuvěřitelně 
rychle utekl a mě bylo docela líto, že už 
Prašivá skončila. Hned po příjezdu 
domů se spustil déšť. Na to se snad ne-
dalo říct nic jiného než: „Díky Pane za 
celý krásný den, za déšť, i za to, že jsi 
s ním počkal, až dojedeme domů.“

Petr Čala

Pozvánka k návštěvě našeho stánku 
aneb „s chutí do toho“!

U příležitosti letošní farní poutě 
v neděli 11. 9. 2022 chystáme stánek 
Mary's Meals, kde budete moci letos 
ochutnat kukuřičnou kaši Likuni Phala, 
která se podává dětem v africké Malawi, 
Zambii a Zimbabwe. Tato kaše s vita-
míny a minerály zajišťuje žákům dobrý 
start školního dne, protože jim dodá 
dostatek energie k učení.

Chtěli bychom Vám také nabídnout 
domácí výrobky, které si budete moct 
zakoupit za dobrovolný příspěvek. 
Budeme moc rádi, pokud se také při-
pojíte a do stánku v den poutě donesete 

něco dobrého nebo hezkého ze své 
tvorby k prodeji či se za námi jen tak 
zastavíte. Na tomto setkání se mohou 
dlouhodobí i noví podporovatelé dozvě-
dět novinky o tom, jak se aktivity Mary's 
Meals šíří po České republice.

Všem dárcům děkujeme za podporu 
a spolupráci. Svými dary poskytujete 
účinnou pomoc těm, kteří trpí důsledky 
extrémní chudoby v nejubožejších ze-
mích světa. Částka 459 Kč zajistí kaši 
pro jedno dítě na celý školní rok.

L+M Mokroszowie
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Připravila Veronika Mrózková

SKÁLA CÍRKVE
Pán Ježíš měl kolem sebe dvanáct 

apoštolů. Jednoho z nich si vybral, aby se 
stal pastýřem celé církve. Měl se stát 
skálou, na které bude pevně stát spo-
lečenství křesťanů – církev. Byl to Petr. 
(srov. Mt 16,18-19)

JÁ JSEM KRÁL 

Pán Ježíš v podobenstvích často 
mluvil o Božím království. Židé oče-
kávali Mesiáše – krále, který porazí 
jejich nepřátele, vypudí Římany a z Je-
ruzaléma bude vládnout nade všemi 
národy. Ježíš však mluvil o „svém“ 
království jinak: přirovnával ho k ne-
patrnému semínku, ke kvasu, k ukry-
tému pokladu. Ježíš byl jiný král, než 
si mnozí představovali. Když rozluštíš 
znaky po obvodu královské koruny, 
dozvíš se, co o sobě Ježíš řekl. Postu-
puj od šipky ve směru hodinových 
ručiček.



MOST 344/XXIX 7

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

Tramvají číslo 22 po Praze – zastávka „Hellichova“

Projeli jsme kolem Pražského hradu 
dolů k Vltavě na Malou Stranu, tramvaj 
pokračuje ulicí Letenskou kolem maleb-
ných domků i výstavních paláců patří-
cích nyní do komplexu Senátu a Parla-
mentu ČR až na Malostranské náměstí 
a pak ulicí Karmelitskou, kde můžeme 
z tramvaje vystoupit a „vychutnat si“ 
další klášter. Přímo před námi stojí 
kostel Panny Marie Vítězné a svatého 
Antonína Paduánského s přilehlým kláš-
terem bosých karmelitánů, který proslul 
soškou Pražského Jezulátka, velmi oblí-
beného mezi věřícími z celého světa, 
zejména ze španělsky mluvících zemí. 
My jsme tu při náhodné návštěvě kos-
tela zažili španělsky slouženou mši sva-
tou pro malou výpravu asi z Mexika 
s patrnými indiánskými kořeny. Tito 
nadšení věřící měli s sebou svého kněze, 
kterého s velkým entuziasmem doprová-

zeli hrou na kytary a zpěvem, mezi nimi 
pobíhaly, dokonce i projížděly na od-
rážedlech jejich malé děti, aniž by se nad 
tím někdo z jejich rodičů pozastavoval. 
Zůstali jsme s nimi až do konce jejich 
bohoslužby, přijali závěrečné požehnání 
a teprve, když opustili kostel, mohli 
jsme se v klidu a rozjímání poklonit Je-
zulátku a také si jej zblízka prohlédnout.

Soška pochází ze Španělska, kde byla 
vyrobena zřejmě v 16. století. Legenda 
vypráví, že se Ježíš ve své dětské podobě 
zázračně ukázal jistému mnichovi, který 
na základě jeho podoby tuto sošku vy-
modeloval. Podle další legendy vlastnila 
sošku svatá Terezie od Ježíše, planoucí 
velkou láskou k Dítěti Ježíši. Tyto legen-
dy se však pravděpodobně nezakládají 
na skutečné události. Do kláštera kar-
melitánů se soška dostala v 17. století, 
kdy jim ji se slovy: „Mějte ji v uctivosti 
a dobře se vám povede.“ věnovala ovdo-
vělá šlechtična Polyxena z Lobkovic, 
která ji dostala od své španělské matky. 
Jezulátko oblékají sestry karmelitky 
Dítěte Ježíše do 
královských šatů, 
jejichž liturgická 
barva (fialová, bí-
lá, zelená, červe-
ná) se střídá pod-
le období církev-
ního roku a cír-
kevních slavností 
a svátků. Bílá 
alba a královský 
oděv připomínají 
na jedné straně 
bezbrannost Bo-
žího dítěte, na 
druhé straně pak 
Ježíšův králov-
ský titul a Bož-

Podzimní farní pouť
Ve středu 28. září 2022, v den svátku 

našeho národního světce sv. Václava, 
navštívíme dvě poutní místa. Prvním je 
poutní kostel Navštívení Panny Marie 
v Zašové s nedalekým poutním místem 
Stračka a tím druhým pak Panna Marie 
ve skále u Spálova. V Zašové budeme mít 
i příležitost si prohlédnout prostory bý-
valého kláštera trinitářů.

Odjezd bude v 7:30 hod z autobu-
sového stanoviště Třinec, návrat bude 
cca v 17 hodin.

Cena za dospělého je 500 Kč, dítě do 
15 let 400 Kč, každý další potomek 
o 50 Kč méně. V ceně je jízdné a oběd 
v Zašové.

Program: v 9:00 hod. začne mše svatá 
a program v Zašové, spojená s procház-
kou na poutní místo Stračka s prame-

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

skou všemohoucnost. K sošce denně při-
cházejí stovky návštěvníků z desítek 
zemí světa. Mnohým lidem, kteří se před 
ní modlili, přinesla údajně zázračná 
a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí 
o pomoc, uzdravení, mír, někteří s dů-
věrou očekávají narození dítěte, a mnozí 
se vrací, aby poděkovali. 

Bosí karmelitáni se do malostran-
ského kláštera u Jezulátka vrátili v roce 
1993 po dlouhé přestávce, kdy byl za 
Josefa II. jejich klášter zrušen. Úcta 
k Jezulátku se na čas vytratila, aby se 
znovu vrátila spolu s četnými poutníky, 
kteří neváhají jet i přes půl zeměkoule, 
aby se v Praze setkali s Ježíšem-dítětem, 
které tato soška symbolizuje. Vchod do 
kláštera je vedle portálu kostela. Kar-
melitáni jsou činní na více místech 
v Praze, kde se snaží rozvíjet duchovní 
život, ale jejich nejvíce viditelným poslá-
ním je úcta k Pražskému Jezulátku. 
(

Jitka Mikesková

www.pragjesu.cz)

nitou vodou. Po obědě pojedeme na 
poutní místo Panny Marie ve skále, kde 
bude i další program. Odtud pak návrat 
domů. 

Zvyšující se ceny všech komodit zvedají 
celkové náklady, snad nám to vše vy-
bíraná částka pokryje. V případě vlád-
ních omezení se nemusí pouť konat. 
Mějme na paměti, že s Boží pomocí se 
vše v dobro obrátí.

Zápis na pouť se uskuteční v neděli 
11. září 2022 po všech dopoledních mších 
svatých v salce na faře. Doplňující infor-
mace a dotazy na místě.

Nezapomeňte, že je možnost nabrat si 
pramenitou vodu, takže si vezměte s se-
bou nějaké láhve.

Na cestu s námi vyjdi, Pane.
Kivi

Farní festyn 2022
Drazí farníci, v neděli dne 11. 9. 2022 

bude v naší farnosti poutní slavnost a u je-
jí příležitosti Vás chceme pozvat na Farní 
festyn (21.ročník). Již tradičně se setkání 
uskuteční v prostorách farní zahrady 
a zahájení je naplánováno ve 14 hodin. 
Budeme mít pro Vás připravené sladké 
dobrůtky, něco dobrého k jídlu, pivo 
a pro děti skákací hrad a další atrakce. 

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při 
organizaci akce a podporu naší činnosti, 
např. upečením koláčů nebo zákusků, 
které můžete donést v den konání akce. 
Příprava  areálu farní zahrady bude od 
12 hodin – stany, lavice, stánky… 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na 
společné odpolední setkání. 

Spolek SANCTUS ALBERTUS
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Nedělní liturgie
v srpnu

Pořad bohoslužeb v srpnu

Příští číslo MOSTu 

vyjde 4.9.2022. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 23.8.2022.

Internetové stránky naší farnosti 
najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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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 

Hospodin vyvolil za svůj majetek.

ref.: Szczęśliwy naród wybrany przez 

Pana.

20. neděle v mezidobí (14.8.) 

1. čtení: Jer 38,4-6.8-10; 2. čtení: Žid 

12,1-4; Evangelium: Lk 12,49-53

Žalm odp.: Hospodine, na pomoc mi 

pospěš.

ref.: Panie, mój Boże, pośpiesz mi 

z pomocą.

21. neděle v mezidobí (21.8.)

1. čtení: Iz 66,18-21; 2. čtení: Žid 

12,5-7.11-13; Evangelium: Lk 13,22-

30

Žalm odp.: Jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium.

ref.: Całemu światu głoście Ewan-

gelię.

22. neděle v mezidobí (28.8.)

1. čtení: Sir 3,19-21.30-31; 2. čtení: 

Žid 12,18-19.22-24a; Evangelium: Lk 

14,1.7-14

Žalm odp.: Bože, ve své dobrotě ses 

postaral o chudáka.

ref.: Ty dobry Boże biednego ochra-

niasz.

23. neděle v mezidobí (4.9.)

1. čtení: Mdr 9,13-18; 2. čtení: Flm 9b-

10.12-17; Evangelium: Lk 14,25-33

Žalm odp.: Pane, tys nám býval 

útočištěm od pokolení do pokolení.

ref.: Panie, Ty zawsze byłeś nam 

ucieczką.

Apoštolát modlitby
srpen 2022

 

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

§Úterý 9.8.2022 – svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, panny a mu-
čednice, patronky Evropy.

§Středa 10.8.2022 – svátek sv. Vav-
řince, jáhna a mučedníka.

§Neděle 14.8.2022 – 20. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Pondělí 15.8.2022 – Slavnost Na-
nebevzetí Panny Marie.

§Neděle 21.8.2022 - 21. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 česky, 
8.00 a 17.00 polsky.

§Středa 24.8.2022 – svátek sv. Bar-
toloměje, apoštola.

§Neděle 28.8.2022 – 22. neděle 
v mezidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 česky.

§Neděle 4.9.2022 - 23. 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 
svatou je adorace Nejsvětější 
svátosti oltářní a svátostné požeh-
nání. 

§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 
svátosti oltářní s modlitbou Korunky 
k Božímu milosrdenství.

§Ve všední dny po večerní mši svaté 
probíhá modlitba svatého růžence 
za mír ve světě a na Ukrajině.

§Poslední neděle v měsíci – Ma-
riánské 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 bis-
kupů.

Úmysl papeže 

Za malé a střední podnikatele

Modleme se, aby malí a střední 
podnikatelé, vážně zasažení hos-
podářskou a sociální krizí, našli 
prostředky nezbytné k pokračování 
svého podnikání ve službách okolí, 
ve kterém žijí.

Národní úmysl

Za lidi na dovolených

Modleme se za všechny, kteří se 
vydávají na cesty za poznáním 
a rekreací, aby Boha nalezli v kráse 
přírody i vznešenosti umění. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj 
za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
oroduj za nás!


