
Èíslo 11/XVI                                   listopad 2009 Proti dobrovolnému daru

 Tato slova dobøe známe z našeho krásného svatováclavského poznámku, že papež má jakési zalíbení v prohlašování svatých. Je 
chorálu. V tìchto dnech nám pøicházejí na mysl, když slavíme jich opravdu veliká øada, které kanonizoval, ale je se tøeba ptát, zda 
slavnost Všech svatých, které slavíme všechny spoleènì vždy první tímto prohlášením papež tyto svaté vyrobil, nebo spíše postavil pøed 
listopadový den. V dnešním zamyšlení nám pomùže svatý Vavøinec, naše oèi lidi š�astné, ne na padesát let, ale jednou provždy a navždy? 
jáhen a muèedník. Proè právì on?  Byl jáhnem v dobì papeže Sixta a Kde se tu vzali, - v osmnáctém, devatenáctém, dvacátém století, - 
jako jáhen mìl na starosti jmìní církve a všechny potøebné, chudé a tedy v našich èasech a další pomalu zrají ke svatosti. Tyto š�astné 
nemocné, o které se z tohoto jmìní staral. Po tom, co byl zatèen a vyrobil Bùh proto, že š�astnými být chtìli a nebránili se pùsobení 
popraven papež Sixtus, byl zatèen i jáhen Vavøinec. Protože se Božímu. Ano, ve dvacátém století a poèátkem jedenadvacátého 
vìdìlo, že spravuje majetek, zdálo se, že má jakési veliké bohatství a století, v dobì prázdnoty, pochybností a rùzných názorù tady máme 
tak první rozkaz byl: vydej majetek. Vavøinec nezapíral, ano, církev øadu lidí, kteøí se nebáli žít podle Krista, kteøí èerpali z Jeho plnosti 
má veliké bohatství, které ani císaø nemùže znát. Žádá ovšem tøi dny, prostøednictvím církve, kteøí se museli nejednou utkat se 
aby tento majetek mohl shromáždit a odevzdat císaøi. Shromáždil zklamáním, utrpením, posmíváním, zdánlivými životními problémy, 
všechny nemocné, chudé, postižené a pak je pøedstavil císaøi - to je èi dokonce prohrami, ale proto, že zùstali vìrni, dosáhli štìstí. A taky 
poklad, který ti mohu odevzdat, to je poklad církve. S tím nikdo museli pracovat, stavìt domy, vychovávat dìti … SVATÝ = VÌÈNÌ 
nepoèítal a zklamaný námìstek potrestal Vavøince krutou smrtí. Š�ASTNÝ ŠTÌSTÍM SAMÉHO BOHA V JEHO VÌÈNÉ PØÍTOMNOSTI, 

Od této události uplynulo již hodnì let, ale celá ta léta slyšíme KTEROU VNÍMAJÍ PLNÌ CELOU SVOU OSOBNOSTÍ. Tento údìl jim 
nìco podobného: Co vlastnì církev pro lidi a svìt dìlá? Domy budují nikdy nebude vzat. V tom je jistá a podstatná zvláštnost svatosti jako 
stavitelé, uhlí tìží horníci, nemocné léèí lékaøi, obilí pìstují štìstí.
zemìdìlci, žáky uèí uèitelé, lidi baví herci a rùzní umìlci… a� tedy    Svatý Pavel mluví o Boží stavbì. Pøedstavme si, že nìkdo si 
církev ukáže svoje dílo, èím je této spoleènosti prospìšná…! První chce zbudovat dùm a tak nakupuje stavební materiál. A kdosi mu 
listopad je odpovìdí: pøedstavuje všechny svaté. poradí: zkus ten cement. A èlovíèka nenapadne, než vzít špetku 

Ano toto je dílo církve, protože aèkoliv dárce svatosti je jediný cementu do pusy, chvíli ji míchá jazykem a pak vyplivne se slovy: ale 
Bùh, bez služby církve by ji èlovìk nedosáhl. Kdo je svatý? Na tuto to je protivné. Cement vyhodí a do základu nasype cukr - ten je pøece 
otázku bychom mohli v dnešní naší spoleènosti èekat akorát možná chutnìjší… Jistì, ale není to stavební materiál na stavbu domu! Tak 
tak pohrdavý úsmìv: svatí? daleko už nejednou èlovìk neuvažuje a tak si staví perníkové 

Vra�te se do støedovìku, tam na to ještì vìøili. Ptáme se ale, jaký chaloupky, které mu tu a tam nìkdo rozebere a zase je chudák. Tohle 
je rozdíl mezi èlovìkem støedovìku a èlovìkem jedenadvacátého je poslání církve: mocí, kterou ji svìøil Bùh, dìlat lidi š�astné. 
století? Hlavu, ruce a nohy, oèi a žaludek mají všichni stejný. Stále Jenomže èlovìk je osobnost svobodná a tak bez jeho souhlasu a 
nám koluje v žilách jedna a tatáž krev. Chceme-li žít, musíme spolupráce to nepùjde. Tady se se svìtem jaksi rozcházíme v bodì 
pracovat, budovat, vydìlávat… - tak o co jde. O jedno podstatné. tak živém, aktuálním a našem. Kolikrát jsme slyšeli, èi mùžeme 
Èlovìk mùže chtít krásný dùm, hezké šaty, dobré zamìstnání… slyšet pøi pøipomínce modlitby, mše svaté, víry, dobrých skutkù, 
Takových lidí, kteøí to mají je dost, ale každý èlovìk chce být taky postù, sebezáporù a jiných záležitostí: toho se nenajím. Jakoby vše 
š�astný - a takových, kteøí by š�astni byli, není zase až tak strašnì mìlo projít jen žaludkem. Žaludek, stejnì jako celý organismus je 
moc. Kdyby takoví byli všichni, kteøí š�astni už jsou, zmizela by veliká smrtelný a co pak? Máme dnes øadu lidí, kteøí si na hlad nemohou 
øada lidských problémù, závisti, agresivity a dalších znamení našeho stìžovat, ale jsou š�astni? Opakuji znovu: cement, cihly, trámy a 
èasu. Ovšem mluvíme-li o èlovìku š�astném, pak nesmíme okapové roury jsou k mlsání? 
troškaøit. Nejde o štìstí na dva týdny, èi na padesát let, nejde    Další vìcí je to, že tito lidé vzali svatost jako svou šanci. Dnes, 
o štìstí, které jsem si postavil na slzách a utrpení nìkoho jiného. Jde když církev pøipomíná právì ty naše lidské vìci, tøeba i køes�anskou 
o štìstí trvalé, které svítí na cestu i druhým, - a to je štìstí z Boha. výchovu dìtí a mládeže, slyší: do nièeho nás nesmíte nutit, my si 
Svìt ho mnohdy nezná, protože i na adresu Boha vysílá nejednou jen vybereme. Jenomže život není módní salon. Vìci, kterým se dnes 
pohrdavý úsmìv, pøípadnì klepe si na èelo a ptá se, jestli víme, že dává pøednost, nebyly, jsou a nebudou. Z èeho budu štastný já, až mi 
žijeme v jedenadvacátém století. A Bùh odpovídá velmi konkrétnì. vìk a nemoc vezme vlastnì všecko?  Pøi pohøbu Jana Pavla II. jsme 
Za pontifikátu Papeže Jana Pavla II. jsme slýchali tu a tam slyšeli volání Subito santo - ihned svatým. Dejme si to dohromady 

Vš ichni svatí za nás proste …

(pokraèování na str. 2)
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„Misjonarz jest cz³owiekiem mi³oœci: aby rozwój œwiadomoœci misyjnej jak¹ w sercu pañstwo nie udziela nam ¿adnej dotacji. 
móg³ g³osiæ ka¿demu bratu, ¿e jest kochany nosi ka¿dy ochrzczony.” Spoœród chorych na AIDS, których w tej 
przez Boga i on sam mo¿e kochaæ… jest chwili jest oko³o stu, po³owa to kobiety Tego roku goœciem niedzieli misyjnej by³a 
bratem wszystkich…“ ciê¿arne.  My staramy siê pomóc, by dziecko siostra Ewa Ma³olepsza ze Zgromadzenia 

Redemptoris Missio urodzi³o siê zdrowe. Jest to mo¿liwe dziêki Sióstr od Anio³ów, która jest na misji 
„Modlitwa i dobry czyn jednego cz³o- urodzeniu dziecka w oœrodku i podawaniu w Kamerunie. Zgromadzenie to zosta³o 

wieka rodzi dobro w drugim.” mu od samego pocz¹tku mleka w proszku. za³o¿one w 1889 roku w Wilnie, przez 
Jest to bardzo kosztowne dla matek. Stara-„Afryka jest jak okradziony, pobity i ksiêdza Wincentego Kluczyñskiego. Siostry, 
my siê czêœæ kosztów pokryæ z w³asnych porzucony na wpó³ umar³y cz³owiek, który które nie nosz¹ specjalnych habitów,  
œrodków.potrzebuje dobrych samarytan.” pomagaj¹ szukaj¹cym i potrzebuj¹cym 

opieki, stoj¹ przy cz³owieku, by nieœæ mu W szkole mamy 300 dzieci, a w przed-Jan Pawe³ II.
pomoc i pocieszenie. Realizuj¹ charyzmat i szkolu 130. Równie¿ i tu nie otrzymujemy Niedziela 18 paŸdziernika by³a niedziel¹ 
wielkie zaanga¿owanie w dzie³o misyjne ¿adnej dotacji, dlatego szko³a i przedszkole misyjn¹. W naszych koœcio³ach oprócz 
Koœcio³a w Polsce, na Litwie, Bia³orusi, s¹ p³atne. Wielodzietne rodziny lub sieroty uroczystych mszy œw. przebiega³y ró¿ne 
Ukrainie, w Rosji, Czechach, Rwandzie, nie maj¹ mo¿liwoœci pokryæ te koszty, wiêc akcje, których  celem by³o wspieranie misji 
Kongo i Kamerunie. Dziêki ofiarnoœci pana organizujemy Adopcjê Serca. Dobrze znamy w dalekich krajach. W Czeskim Cieszynie ju¿ 
Piotra Roszaka równie¿ i my w Trzyñcu, rodziny i wiemy, komu trzeba pomóc. Miesz-od paru lat w koœciele NSPJ organizowane 
mogliœmy w sobotê na spotkaniu Sympa- kañcy s¹ bardzo wdziêczni za to, co robimy. s¹ wystawy, koncerty, spotkania z misjo-
tyków Radio Maryja spotkaæ siê z siostr¹ Przychodz¹ ze swoimi problemami i radz¹ siê narzami, wyœwietlanie filmów. Jest organi-
Ew¹ i wys³uchaæ bardzo ciekawego œwia- w ró¿nych sprawach.”  zowana tzw. kawiarenka misyjna, gdzie 
dectwa o jej pracy w Kamerunie: „Dla mnie Trudno nam w pe³ni wyobraziæ sobie mo¿na pos³uchaæ oryginalnej muzyki 
to jest zawsze wielka radoœæ – spotkaæ siê pe³niê trosk, które prze¿ywa ludnoœæ Trze-z ró¿nych kontynentów. Oprócz tego 
z tymi, którzy nas wspieraj¹ duchowo, czy ciego Œwiata. W okresie czasu, gdy niektóre w godzinach popo³udniowych odprawiane 
materialnie, bo tak naprawdê bez was by kraje ¿yj¹ w nadmiernym luksusie, tam ¿yje jest uroczyste nabo¿eñstwo ró¿añca misyj-
nasze misje nie mog³y istnieæ. W tym roku 2,8 milionów ludzi w wielkiej biedzie. Oko³o nego. G³ówny organizator programu p. Mgr. 
obchodzimy 25-lecie naszych misji w Afryce. 50 % dzieci cierpi g³ód. ¯yje tam 143 Piotr Roszak: „Mamy siê bowiem modliæ nie 
Nasze pierwsze siostry wyjecha³y wtedy do milionów sierot. Oko³o 8,5 milionów dzieci o to, by w tym dniu zebraæ jak najwiêcej 
Rwandy. W 1995 roku otworzyliœmy misje jest przymuszanych do niewolniczej pracy, ofiar na cele misyjne, ale by ten Dzieñ by³ 
w Kongo, zaœ w 1999 misje w Kamerunie. prostytucji, pornografii, do udzia³u w konflik-w Koœciele obchodzony w celu nastawienia 
Przez 12 lat pracowa³am w Rwandzie, a ju¿ tach zbrojnych. W niektórych krajach wer-siê na wszczepianie g³êbszej œwiadomoœci 
10 lat mija, jak pe³niê s³u¿bê w Kamerunie. bowane s¹ 8-letnie dzieci do armii, gdzie pod misyjnej oraz pobudzanie do szerszej 
Jest to du¿y kraj w Afryce centralnej, gdzie wp³ywem narkotyków, zastraszenia robi¹ dzia³alnoœci, która nierzadko kojarzy siê tylko 
¿yje ponad 200 ró¿nych plemion. Jêzykami ró¿ne rzeczy, które by nie zrobi³ nawet z otwarciem portfela. Uwaga powinna byæ 
oficjalnymi jest francuski i angielski. Region, doros³y ¿o³nierz. skierowana zdecydowanie w³aœnie na 
w którym pracujê jest wschodnim regionem Mo¿emy sobie zadawaæ pytanie: Jaka 
Kamerunu. Jest to region najbardziej ubogi. jest nasza zas³uga w tym, ¿e urodziliœmy siê 
W 2006 roku œwiêtowaliœmy 50-lecie naszej w kraju, gdzie mo¿emy siê uczyæ, leczyæ, nie 
diecezji. Mieszkañcy utrzymuj¹ siê z tego, co cierpieæ z g³odu? A jeœli nie ma w tym naszej 
sami potrafi¹ uprawiæ. Naturalne bogactwo zas³ugi, tym bardziej powinniœmy Panu Bogu 
kraju jest niestety rabowane przez niektóre za wszystko dziêkowaæ i dzieliæ siê z potrze-
spó³ki europejskie, lecz ludnoœæ z tego nie buj¹cymi. Nasza wspólnota ma dwoje 
ma ¿adnej korzyœci. Drogi s¹ tu gliniane, adoptowanych dzieci z Rwandy i Kongo – 
w okresie deszczowym nieprzejezdne. W Ka- Rachel i Walenca, oprócz tego nasze sk³adki 
merunie mamy ma³¹ misjê, która znajduje siê pomagaj¹ w do¿ywianiu dzieci w Afryce oraz 
w wiosce Esseng. Obs³ugujemy potrze- potrzebuj¹cym na Ukrainie i w Polsce. 
buj¹cych w promieniu 60 km. Mamy tam Pamiêtamy stale o trêdowatych w Indiach. 
szko³ê podstawow¹, przedszkole i oœrodek W tym roku wys³aliœmy ju¿ 2 przesy³ki – 
zdrowia. Ja zajmujê siê oœrodkiem zdrowia i razem oko³o 1000 banda¿y. I chocia¿ to 
nadzorujê jeszcze nad 10 dalszymi  diecez- wszystko jest kropl¹ w morzu, by pomóc 
jalnymi oœrodkami. W oœrodku nie mamy biednym i chorym, jesteœmy wdziêczni 
lekarzy. Je¿eli jest coœ powa¿nego, odsy³amy wszystkim tym, którzy pomagaj¹. Powin-
do szpitala oddalonego o 70 km. Wszystko niœmy do³¹czaæ jeszcze nasze modlitwy i 
inne musimy leczyæ sami. Oprócz mnie ofiary w intencji misji i misjonarzy oraz 
w naszym oœrodku pracuje 5 osób: laborant, modliæ siê o nowe powo³ania misyjne i 
2 siostry po³o¿ne, ch³opak, który pracuje wolontaryjne.
w aptece, jeden co robi opatrunki i w razie MODLITWA MATKI TERESY: Spraw, 
potrzeby zapewnia przewóz. W lecznictwie Panie, abyœmy byli godni s³u¿yæ naszym 
jest sytuacja bardzo trudna. Trzeba op³aciæ braciom na ca³ym œwiecie, którzy ¿yj¹ 
si³y zdrowotne i lekarstwa. Ludnoœæ choruje i umieraj¹ w ubóstwie i g³odzie. Daj im 
na malarie, zapalenia skóry, choroby dróg dzisiaj, za spraw¹ naszych r¹k, chleba ich 
oddechowych. 11 % ludnoœci choruje na powszedniego, a poprzez nasz¹ mi³oœæ 
AIDS. Teoretycznie wszystkie testy, które s¹ obdarz ich pokojem i radoœci¹.
drogie, powinny byæ darmowe. Niestety Irena Szymonikowa

Spotkanie z siostr¹ misjonark¹ z Kamerunu

s jeho posledními slovy, než vydechl 
naposled v moøi utrpení a bolesti. Ta slova 
znìla: „Jsem š�asten, buïte i vy… amen.“ 
Pak vydechl naposled. Š�asten, když nemohl 
pøistoupit k oknu, aby alespoò zamával tìm, 
kteøí se za nìj na Svatopetrském námìstí 
modlili nìkolik dní a nocí…? Vše mu bylo 
odòato, zùstalo fyzické utrpení a bolest, ale 
štìstí v duši s jistým a plným vìdomím 
otevøených dveøí v Domì Otce, kde byl 
s takovou láskou Boha oèekáván. To jsou 
svatí!  Mluvíme-li o budoucnosti, mluvíme 
o èasovì ohranièeném období. Èas je „od – 
do“. Budoucnost je nejen èas, ale VÌÈNOST. 
Nenechme se svést všelijakými cizími 
názory a „naukami“. Až budeme zpívat slova 
písnì: „Že jste š�astnì vùli Boží plnili, bylo 
tím, že o pomoc jste prosili milého Ježíše, 
dobrého Ježíše, sladkého Ježíše.“ To je 
vodítkem i v jedenadvacátém století.

P. František

Vš ichni svatí za nás proste …
(pokraèování ze str. 1)

*  *  *



Pomalu se zaèíná šeøit a já spoleènì ještì svými pøáteli, kteøí byli také šlechtici. Všichni jsem mohl být na místì jeho pùsobení, kde až 
s dvìma spolubratry se vydávám na cestu do bydleli v Paøíži a své zámky využívali jen pøes do dnešní doby je stále pøítomen jeho duch. 
jihovýchodní Francie, místa, kde pùsobil léto na pobyty. Byli to úžasní a skromní lidé. Po Co mì nejvíce oslovilo? Bylo toho dost, 
patron knìží faráø arský Jan Maria Vianney, od nìjaké dobì jsme zjistili, že majitelka má své pøesto nìkteré vìci si uchovávám v srdci. 
jehož smrti si letos pøipomínáme 150 let. koøeny na Moravì - pøedci pocházeli z Brna. Zvláš� vìtu, kterou sv. Jan Maria Vianney 
V tomto malém mìsteèku máme prožít Èekal jsem od duchovních cvièení hodnì, èasto opakoval pøi svých promluvách v kos-
spoleènì ještì s tisícovkou knìží z celého ale ještì více jsem dostal. Kardinál Schönborn tele: „Il est lá“ („On je tady“), øíkal svým 
svìta duchovní cvièení. mì velmi mile pøekvapil, a myslím, že nejen farníkùm a ukazoval na svatostánek. Velmi 

Vše zaèalo, když jsem navštívil své pøátele mì! Každé slovo, které pøi jeho promluvách prosté vyjádøení, které odkazuje na hlubokou 
v komunitì Blahoslavenství v Dolanech, od zaznìlo, tryskalo pøímo z jeho srdce, èlovìk skuteènost – Boha není tøeba hledat nìkde 
nichž jsem dostal pozvánku na tuto akci, nemohl pochybovat o jeho pravdivosti. daleko, vždy� je nám tak blízko, staèí pøijít blíž 
kterou komunita spolu s knìžským semináøem Všichni jsme jej hltali, protože dodával novou k Nìmu. Že on sám prožíval tuto Jeho blízkost, 
v Arsu organizovala. Nabídka mì uchvátila sílu všem, kteøí chtìjí sloužit jako knìží. Nebál vyjadøuje i jeho chápání modlitby: „Být jako 
z nìkolika dùvodù: zaprvé byla na místì, kde se dotknou i ožehavých témat, být kritický ryba ve vodì“ – být ponoøen do Boží 
jsem se chtìl již delší dobu podívat, a zadruhé, k neøestem v církvi. Když poukazoval na chyby, pøítomnosti tak silnì, že život bez Boha se 
byl hlavním exercitátorem kardinál Ch. nebyl to postoj èlovìka, který z vnìjšku rovná smrt. Modlitba byla bytostnou souèástí 
Schönborn. Neváhal jsem a pøihlásil se. V té ukazuje na nìco špatného, stále si byl vìdom, života faráøe z Ars. Proto byl schopen øíci: 
dobì jsem ještì netušil, že za nìkolik týdnù se že je to i jeho problém, vždy� i on patøí k církvi. „Jsem š�astný, když se modlím.“ Kéž bychom 
zase odhlásím, jelikož byla oficiálnì ohlášena Dlouho jsem pøemýšlel nad tím, proè jeho takto i my prožívali svùj vztah k Bohu!
v termínu odjezdu návštìva papeže v naší slova jsou tak silná. Byla to jeho pokora. Z jeho Silnì mì zasáhlo téma milosrdenství, 
zemi. Sic nerad, ale nìjak jsem to pøijal. Zvrat slov nebylo cítit, že by se povyšoval nad ty, které bylo v podání kardinála Schönborna 
nastal bìhem èervence, kdy jsem se potkal se kteøí jsou slabí, nebo dìlají nìco špatnì. velmi osobní a živé, nebo� bylo cítit, že nejen 
sestrou Lucií, která mìla na starost v naší zemi Každý den se vìnovalo jinému tématu: o nìm mluví, ale že je i žije. Øíkal, že 
organizaci duchovních cvièení v Arsu. Jaká Povolání ke knìžství, milosrdenství, modlitba „milosrdenství je srdcem evangelia“, proto je 
radost zavládla, když mi oznámila, že pro èeské a duchovní boj, Eucharistie, misie, Maria. tøeba o nìm hodnì mluvit, zvláštì „dnešní 
knìze je domluveno, že mohou dojet pozdìji, V dopoledním programu byla spoleèná ranní doba potøebuje milosrdenství“. My jsme 
aby se mohli úèastnit bohoslužeb pøi návštìvì modlitba, pøednáška kardinála Schönborna, posláni, abychom „byli svìdky milosrdenství“ 
papeže v Èechách. Tak jsem se opìt pøihlásil. mše svatá, pak následovala dùležitá èást dne ve svìtì. Proè je tak dùležité? Bez Božího 

Na slavnost sv. Václava dorážíme do Arsu, – obìd, po obìdì byly další pøednášky, které milosrdenství nejsme totiž schopni pøijmout 
právì probíhá první pøednáška kardinála mìli na starost pozvaní hosté: prefekt své chyby a nedostatky. Pøi tomto tématu 
Ch. Schönborna, usadíme se na židle, nasa- kongregace pro klérus kardinál Claudio vycházel pøedevším z evangelia a sv. Faustyny 
díme si sluchátka, abychom rozumìli tomu, co Hummes, biskup z Ars, a další biskupové a Kowalské. 
øíká a já po chvíli pomalu usínám. Celonoèní knìží z celého svìta, ale i laici, pak byly Svìtici, kterou èasto také citoval, byla 
jízda se na mì podepsala. Celý první den byl ve nešpory, veèeøe a veèerní program. Terezie z Lisieux, zvláštì poslední den, který 
znamení boje se spánkem. Tìším se do Jelikož se duchovní cvièení odehrávaly byl vìnován Matce Boží. Kardinál Schönborn 
postele. Pøekvapením je, že místo ubytování v Arsu, hodnì se mluvilo o Janu Maria se pøi tomto tématu opíral o její báseò 
v Arsu, budeme spát 20 km od nìho, ale na Vianneym. Pøestože jsem již èetl dva jeho vìnovanou Pannì Marii, kterou sv. Terezie 
zámku. Zde je tøeba malé upøesnìní:ubytováni životopisy, dostalo se mi zcela nového pohledu napsala tìsnì pøed svou smrtí jako testament. 
jsme však byli v objektu pro služebnictvo, na tohoto pro knìze významného svìtce. Zdùrazòoval Mariinu prostotu, s kterou nám je 
pøesto se o nás starala majitelka zámku se Nemalou roli v tom sehrála i skuteènost, že blízká. Byla ženou, která se dala zcela do 

služeb Božího díla, a tím se stala výjimeènou a 
pro nás hodnou úcty. Øíkal, že se mu nìkdy 
„hnusí“ nìkteré promluvy èi díla, které dìlají 
z Marie poloboha, který nemá nic spoleèného 
s námi lidmi.

Nakonec bych chtìl zmínit prosbu kardi-
nála Schönborna zvláštì ke knìžím a všem, co 
mají na starost kostely: „Nezavírejte dveøe 
kostela, prosím vás!“ „Jsou-li kostely zavøeny, 
zraòuje to Kristovo Tìlo“. Kardinál chtìl tímto 
poukázat na skuteènost, že pokud je kostel 
otevøen, mùže do nìj vstoupit i èlovìk, který 
bìžnì do kostela nechodí, a to mu zvláštì 
leželo na srdci. Je to zpùsob evangelizace. 
Kostel má být otevøen i pro vìøícího, aby do nìj 
vstoupil mimo bohoslužbu k modlitbì, jaká 
radost a svìdectví pro tohoto èlovìka, když 
tam vidí v tichosti se modlícího knìze. Sám 
øíká: „Modlitba druhých je nakažlivá“. 

Kaplan
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Radost být kně zem
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Setkání se Svatým Otcem

Z mého hlediska jsem se tak tìšila, že jsem 
se tu noc budila co hodinu. Ráno mne 
vzbudilo svìtlo z kuchynì. Jeho záø oslepila 
mou tváø, a tak se nedalo nic dìlat, musela 
jsem vstát a jít vypomoct s pøichystáním 
jídla.
Už zbývá vypnout sporák, zkontrolovat okna 
jsou-li zavøená a za sebou už jen zamknout 
dveøe od domu. Všichni máme sraz u kos-
tela, já si pùjèuji kytaru ze salky a pak už 
sestupujeme smìrem pod kostel, kde nás už 
èeká autobus. Tìsnì po páté hodinì ranní 
odjíždíme z Tøince a naše cílová zastávka je 
letištì Brno - Tuøany.
V autobuse ještì nìkteøí dospávají, ostatní 
se vybavují a pozdìji pozorujeme i východ 
slunce. Vypadá to, že opravdu bude hezky. 
U mìsta Olomouce se modlíme rùženec, 
zpíváme pár písní, ale už se pomalu, ale jistì 
blížíme k Brnu. Náš autobus parkoval na 
dálnici, která byla uzavøená pro tento úèel, 
protože do naší zemì zavítal Benedikt XVI., 
pro nás køes�any to je velmi velká událost.
Musíme ještì urazit pìšky dostateèný kus na mši svaté s Benediktem XVI. je nezapo- telnou duchovní sílu. Chtìli bychom velmi 
cesty na urèený sektor, místa setkání se menutelné, s pøáním v srdci toužím, aby podìkovat všem organizátorùm z naší 
Svatým Otcem. Už zbývalo jen pár minut do Svatý Otec ještì nìkdy do naší zemì zavítal. farnosti, kteøí nám toto setkání se Svatým 

Katka Kyvalskápøíletu Svatého Otce, a tak jsme se trochu Otcem umožnili. Vìøíme, že v budoucnu této 
prodrali do pøedních øad. Za chvíli jsem jen možnosti využije ještì více lidí a že se takto 
slyšela: „Už jede!, Tam vidíte?, Už je tady!, Rádi bychom se ohlédli za úèastí tøineckých profesionálnì pøipravený areál zaplní do 
Hurá!!!, “ a sv. Otce vítá nespoèetné mávání farníkù na setkání s papežem Benediktem posledního místa.

Michal a Halina Kožuchovivatikánských vlajeèek. Mùj nejkrásnìjší XVI. v Brnì Tuøanech. Toto setkání, které 
zážitek na celý život? Být jen pár metrù od vyvrcholilo slavením mše svaté, bylo námi 
Svatého Otce. Na tuto chvíli nikdy nezapo- vnímáno jako veliká pøíležitost setkat se se Když tak proèítám ty osobní, krásné a emo-
menu. Projel kolem mne ve svém papa- spoleèenstvím vìøících, kteøí chtìjí vstøe- tivní vzpomínky z poutì na setkání se 
mobilu. bávat obrovskou moudrost, kterou tento Svatým Otcem v Brnì i já si vybavuji hodnì 

nástupce sv. Petra  nesmírnì obohacuje podobných momentù. Radost z pøebývání ve Zaèala mše svatá, která byla latinsko-èeská. 
všechny, kteøí jsou ochotni a vnímaví spoleèenství bratøí a sester v katolické církvi Benedikt XVI. se ve svém evangeliu opírá 
naslouchat jeho tolik hodnotným proslovùm - tehdy v Brnì, ale i v naší místní církvi hlavnì o víru a nadìji, proto byly vedle oltáøe 
a katechezím. Ve svém okolí èasto slyšíme tøinecké a všude tam, kde Pán vede moje velký køíž a kotva jako symboly víry a nadìje. 
názor vìøících, že tento papež je jiný, že to kroky. Vzpomínám na tu první informaci, kdy Po celou mši nás doprovázel orchestr a sbor. 
není „už ten náš Jan Pavel II.“. Zde jsme ale bylo zveøejnìno datum papežovy návštìvy, Pøijímání probíhá tak, že knìží pøicházejí 
pøesvìdèení, že tito lidé se nezaposlouchali  na první pøípravy, záøijovou novenu atd. Na k lidem, za doprovodu ministrantù s bílo-
srdcem a rozumem do jeho nauky, která nás, moje pochybnosti - jet èi nejet do Brna, žlutými deštníky, abychom vìdìli, kde 
pokud jí budeme pøetváøet do svých životù, vždy� Svatého Otce jsem už vidìl letos zamíøit k pøijímání Tìla Pánì. Mše pomalu, 
mùže velmi výrazným  zpùsobem posouvat v Øímì. Nakonec mì pøesvìdèila manželka, ale jistì postupuje k závìru, Svatý Otec se 
dále v naší víøe a tím nadìji. Nadìje køes�ana která prohlásila, že vždycky jsme na setkání s námi louèí a ve svém papamobilu odjíždí 
je velmi èastým tématem, kterému se Svatý se Svatým Otcem jezdili každý zvláš�, ale k letadlu, kde nasedá a odlétá do Prahy. My, 
Otec vìnuje ve svém uèení. V Brnì tomu letos mùžeme koneènì jet spolu. A chtìly jet jelikož jsme v zadním sektoru odcházíme 
nebylo jinak. Jeho kázání bylo pro nás i moje dìti. mezi prvními a míjíme se s davy lidí. 
velkým povzbuzením v nadìji a utvrzením Kdybych mìl odpovìdìt na otázku, co mì Na zpáteèní cestì v autobuse všichni 
v tom, že vìdecký a materiální svìt sám v Brnì oslovilo nejvíce - asi bych to odpoèíváme, poté se modlíme Korunku k Bo-
o sobì není pro èlovìka pøekážkou, ale že nedokázal. Byl tam však jeden moment, žímu milosrdenství, zvesela zpíváme a 
tento svìt je bez morálních a etických vlastnì dva, které mi stále leží v hlavì - to hrajeme hry. V Tøinci pøed 17 hodinou 
hodnot svìtem pøedem odsouzeným. obrovské ticho po homilii Svatého Otce a pøi veèerní pøijíždíme a na øadu pøichází louèení. 
O tomto jsme se podle Svatého Otce ztišení po svatém pøijímání. Ano „obrovské“, Domù se rozcházíme naplnìni a já jsem 
v historii mohli již mnohokrát pøesvìdèit. protože když dokáže více než 120 tisíc lidí strašnì ráda, že z naší farnosti jely dva 
Setkání s Benediktem XVI. mìlo neuvìøi- setrvat nìkolik minut v naprostém tichu autobusy poutníkù, protože setkání a úèast 

Stř ípky Stř ípky z Brna (1)z Brna (2)
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„Svými ústy jsem volával k nìmu, 
svým jazykem jsem ho vyvyšoval.“ 
(Žl 66,17)

sobota 14.11.2009
Kulturní dùm TRISIA

Pøedbìžný program:

  8:00 – 8:45 Registrace schol
  9:00 Slavnostní zahájení
  9:15 Vystoupení schol
14:00 Zakonèení (vyhodnocení 

a požehnání na cestu)

Tato akce se koná pod záštitou 
frýdeckého dìkanství, sponzorem je 
spoleènost ANGELUS AUREUS o.p.s.

Setkání schol 
–  Tř inec

Biblický kviz
Najdi je, zaèínají na „S“!
Hledej slova a názvy, které zaèínají písmenem S nebo Š. 
U nìkteré odpovìdi možná objevíte ještì další možnost.

  1. Izraelský soudce, od svého poèetí zasvìcený Bohu, který povalil sloupy 
v chrámì Pelištejcù. (Soud 13.-16. kap.)

  2. Muž, který pomohl Ježíšovi nést køíž. (Mar 15,21)
  3. První izraelský král, který nìkolikrát zjevnì neposlechl Boha. 

(l Sam 9,1.2.15.16; 10,1; 13,13; 15. kap.; 31. kap.)
  4. Noemùv syn, biblický praotec mnoha národù. (l Moj 5,32; 10,21 nn)
  5. Jako diákon v prvotní církvi peèoval o potøebné. Byl prvním muèedníkem 

pro Krista. (Sk 6,3-8,2)
  6. Služebník u knìze Éliho, který byl pozdìji soudcem v izraelském národì. 

(l Sam 3. a 7. kap.)
  7. Abrahamova manželka nazývaná „matkou izraelského národa". 

(l Moj 17. kap.)
  8. Pøíslušníci konzervativní náboženské strany v dobì Ježíšovì, kteøí 

popírali vzkøíšení. (Luk 20,27-38)
  9. Izraelský král a Davidùv syn, který vystavìl jeruzalémský chrám. 

(2 Sam 12,24; 2 Par 3. kap.)
10. Hora, u které se odehrály nejdùležitìjší události v dìjinách Izraelcù. 

(2 Moj 19. kap.)
11. Spravedlivý staøec v Jeruzalémì, který vzal do náruèí novorozeného 

Ježíše. (Luk 2,25-35)
12. Slovo, jehož nesprávné vyslovení stálo efrajimské bojovníky život. 

(Soud 12,1 -6)
13. Rybník, ke kterému poslal Ježíš slepého muže, aby si v nìm umyl oèi, 

které mu pomazal blátem. (Jan 9,1 -7)
14. Místo, kde v dobì hladu našel Elijáš útoèištì v domì chudé vdovy. 

(l Král 17,8-16)
15. Jméno muže, který byl s Pavlem uvìznìn ve Filipech. (Sk 16,19-25)
16. Jak nazval Izajáš andìly se šesti køídly, které spatøil jako prorok 

ve vidìní? (Iz 6,1.2)
17. Syn, který se narodil, když bylo jeho otci Adamovi 130 let. 

(l Moj 4,25; 5,3)
18. Místo, odkud pocházel muž, který poskytl pomoc èlovìku pøepadenému 

lupièi. (Luk 10,30-35)
19. Jméno jedné z žen, které z povzdálí sledovaly Ježíšovo utrpení na køíži. 

(Mar 15,40)
20. Jméno jednoho z Danielových pøátel v Babylónì. 

(Dan 1,7; 2,49; 3,12-30)

v dnešním hluèném svìtì, kdy se na nás 
stále valí nìjaká hudba, hlasy, ... to èlovìk 
tady zrovna cítil jak se doslova propadá do 
Boží náruèe - klid, ztišení a nadìje, o které 
mluvil Svatý Otec, a která byla i ústøedním 
tématem brnìnské mše svaté.
A ještì jednu vìc jsem si uvìdomil. Když 
jsme se vraceli zpìt k autobusu - cesta byla 
naprosto èistá, bez jakýchkoli odpadkù 
(alespoò já jsem žádné nevidìl). Dokonce 
pøede mnou jednomu mladému chlapci upadl 
malý papírek a on se sehnul a zvedl ho. Tak 
jsem si øekl - organizátoøi budou mít ménì 
uklízení - staèí, že budou muset likvidovat tu 
více než stovku stanù, stovky metrù kabelù 
apod. A když jsem se s tou myšlenkou svìøil 
jinému tøineckému poutníku, tak mi dal za 
pravdu a øekl, že v pátek se byl podívat pøed 
KD TRISIA na koncert „Srdce Evropy“ a sta-
èilo mu, co tam bylo za chvíli pohozených 
odpadkù, kelímkù z piva atd. I proto jsem 
hrdý, že patøím k Církvi, protože si dokážeme 
zachovat dùstojnost i poøádek rovnìž v ma-
teriálních a pozemských vìcech.

Stanis³aw 

Podìkování za pou� do Brna

Nejdøíve bych chtìla podìkovat Pánu 
Bohu, že jsme mohli na pou� jet a že Svatý 
Otec naši republiku navštívil.
Potom bych chtìla podìkovat O. Františ-
kovi, že mi pomohl s organizací za naši 
farnost. Objednal nám místenky, zakoupil 
praporky a kdykoliv jsem mìla nìjaký 
dotaz, rád mi poradil a ráno se pøišel 
s námi rozlouèit.
Velké podìkování patøí mé mamince 
Marceli Pavlíkové, která mi pomohla dát to 
celé dohromady a mìla na starosti druhý 
autobus.
Velký dík patøí mé rodinì, manželovi a 
dìtem za trpìlivost a sílu, kterou mi dávali.
Za mùj autobus dìkuju dìvèatùm Kyval-
ským za obstarání zpìvníkù do autobusu a 
Katce za doprovod na kytaru.
A v neposlední øadì dìkuju Vám farníci za 
èasovou dochvilnost a ohleduplnost. 
A ještì podìkování patøí naším øidièùm 
autobusu, kteøí byli opravdu jednièky, 
dovezli nás v poøádku  a v tom davu 2000 
autobusù se nám neztratili.
A co øíct na závìr? Byl to obrovský zážitek, 
který v nás zùstane na dlouho a musím 
øíct, že i naše dcera, která ještì nemá 
4 roky, poøád vzpomíná a všem ukazuje, 
jak Svatý Otec mával a kdekoliv Svatého 
Otce uvidí (na fotce, v televizi), tak se 
raduje a vzpomíná.

S velkým podìkováním všem
Sylvie Krê¿elok

Podzimní brigáda
V sobotu 6. listopadu od 9.00 hodin 
bude v naší farnosti brigáda. Budeme 
spoleènì hrabat listí okolo kostela. 
Kdo mùžete, vezmìte si s sebou 
potøebné náèiní. Jak øíká apoštol 
Jakub: „Víra se projevuje ve skut-
cích“. Tady se nabízí možnost, jak 
projevit svou víru a zároveò lásku 
k církvi. Všichni jste srdeènì zváni.

Tìší se kaplan. 

Setkání nad evangeliem sv. Marka
Další naše setkání nad evangeliem 
podle sv. Marka se uskuteèní v pátek 
13. listopadu v 18.15 hodin v „salce“ 
na faøe. Budeme se vìnovat první 
kapitole tohoto evangelia. Kdo máte, 
tak si vezmìte svou Bibli. 

Srdeènì se tìší kaplan.
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studny si nebyli jisti. Tato událost však 
vyvolala malé zdržení, které jsme se pak 
snažili dohnat, ale když jsme došli ke 
køižovatce a vydali se jedním smìrem, nebyli 
jsme si dlouhou dobu jisti, zda jdeme pøece 
jen dobøe, když vìtší èást naší putovní 
skupinky ne a ne se objevit pøed námi. 
Situaci ještì zhoršoval fakt, že v dané oblasti 
nebyl signál, tudíž jsme se nemohli domluvit 
telefonicky, a� na nás poèkají. Ale pomodlili 
jsme se spoleènì modlitbu breviáøe, která 
nás velmi posílila a nakonec se objevil i 
signál a tak jsme za nìkolik minut byli zase 
pohromadì. Toho veèera jsme dorazili až za 
mìsto Bruntál, do farnosti Malá Morávka, 

Všechno to zaèalo 29. èervence, kdy to „zakempili“ na palouèku u lesa 7 km pøed kde jsme si po dvou dnech zase pøipomnìli, 
jsme se všichni sešli ve Frýdku na nádraží. Vítkovem, kam jsme mìli toho dne dojít. jaké je to spát na postelích v èistém a 
Celkem dorazilo 9 odvážlivcù z Jablunkova, Alespoò jsme si vyzkoušeli poøádný outdoor.  suchém prostøedí. Ani nevíte, jak úžasný 
Tøince a Brna plus duchovní podpora Tøetí den se nesl v podobném duchu - ovšem pocit to byl a jak si èlovìk takové sa-
O. Roman z Tøince, který s námi šel první a jedna událost opravdu stojí za zmínku a to, mozøejmosti jako je postel na spaní zaèal 
poslední den, jinak jsme putovali sami, nebo� když jsme se vraceli nìkolik km zpátky a vážit! Veèer jsme si ještì zpestøili posezením 
na poslední chvíli nám vypadli všichni nikdo z nás si toho nevšiml, že vlastnì u táboráku, kde jsme zasedli kolem 21. hod
domluvení knìží. Ale tak nevadí, Pán to tak obcházíme druhý bøeh øeky smìrem zpátky, k pravidelné modlitbì rùžence, poté jsme si 
zøejmì chtìl a O. Roman nás tak solidnì než jsme  pøed chvíli šli. Tak jsme se hezky k veèeøi opekli buøty a vùbec jsme si prostì 
prohnal, že jsme si na to pamatovali (nebo vrátili, poté zaskøípali zuby, ale pøebrodili užívali skvìlý srpnový veèer. Pøed námi už 
spíš naše nohy) ještì celou pou�. Plán na jsme øeku a vydali se dál. Toho veèera jsme byly jen 2 dny putování. Poèasí se následu-
první den byl dojít z Frýdku do Jistebníku, dorazili do vesnièky, z jejíž jedné hospùdky jícího rána ovšem netváøilo, že by nám 
ovšem to jsme posléze uznali za holé se k nám útržkovitì nesly melodie známých dopøálo dojít v suchu, s trochou obav jsme 
šílenství. Ale nebudu pøedbíhat. Tak jsme písnièek a tak jsme si po pøíjemné sprše sem tam pohlédli k zatažené obloze, ale 
tedy nìjak kolem desáté vyrazili plní energie v místním penzionu øekli, že se pùjdeme navzájem jsme se ujiš�ovali o velké duchovní 
do krásného sluneèného dne. Sluneèný den podívat. Záhy jsme zjistili, že se jedná podpoøe jablunkovské farnosti, takže není 
se zakrátko promìnil v paøák a zásoby o místní karaoke party a protože jsme nebyli možné, že by zaèalo pršet. S optimismem 
energie se snížily. Naštìstí nás ve støedisku až tak unaveni, sborovì jsme jim zazpívali jsme hodili krosny na záda a pokraèovali dál, 
pro mládež ve Staré Vsi pøivítali s osvìžující celkem vystihující: „Za lasami, za górami, za tentokrát pøes Jesenické vrchy. Cesta ubí-
sprchou z hadice a po mši následoval i dolinami…“, za což jsme sklidili aplaus. Pro hala skvìle, jako doping jsme si dopøávali 
chutný teplý obìd. Po nìm jsme si naordi- nìkteré veèer ještì neskonèil (mezi nimiž hroznový cukr, jehož spotøeba bìhem naší 
novali hodinku odpoèinku a když se sluníèko jsem byla i já), a tak jsme nezùstali u jedné pouti byla vzhledem k doporuèené denní 
trošku zklidnilo, vyrazili jsme opìt na cestu. písnièky, ale pøezpívali jsme i další známé dávce „kapeèku“ vyšší. Ale mohu vás ujistit, 
Dobrodružství nám pøipravily Jistebnické „songy“. Na fotbalové høištì, které se té noci že nikomu z toho nic nebylo. Poèasí si to 
rybníky, kde jsme pùvodnì chtìli nocovat, stalo útoèištìm pro náš tábor, jsme dorazili opravdu s kropením rozmyslelo a ještì 
ale poté, kdy nás tam málem zdecimovaly až pozdì v noci. Po cestì jsme ještì stihli bìhem dopoledne se na nás usmálo slu-
komáøí armády, jsme odtud utíkali, jak se jen probudit kolegy spící v nedaleké novostavbì, níèko. Nìjak po poledni jsme dorazili do 
dalo. A tak jsme první den kolem desáté kam se uchýlili, protože již zmínìné fotbalové Vrbna pod Pradìdem, kde na nás èekal 
hodiny veèerní dorazili do Bílovce, kde nás høištì se hemžilo malými slimáky a neský- O. Roman. Pro ten den to byla pro nás cílová 
ubytoval pan dìkan a aby nám to usínání talo tak podmínky pro zrovna komfortní stanice a tak jsme se ubytovali na místní 
ještì zpøíjemnil, pøeèetl nám pohádku. Druhý spánek. Já byla mezi š�astlivci, kteøí si ještì faøe a pohodovì jsme si odpoledne krátili 
den nám udìlil požehnání a cenné rady pøed soumrakem postavili stan, èímž byl pro bezstarostným povídáním. Taky jsme slavili 
ohlednì putování. Tentokrát jsme to vzali víc mì problém se slimáky vyøešen. Ráno nás mši v místním kostele a poté jsme zùstali i 
pøes pole, louky a lesy, což bylo opravdu uvítaly sluneèní paprsky, které svou inten- na farní modlitbu rùžence. K našemu pøekva-
pøíjemnìjší než tvrdý povrch silnic, který zitou slibovaly opravdu letní den. Celkem pení dorazil jen pan faráø a jedna paní. 
masíroval naše nohy první den. I druhý den nepøíjemným zjištìním toho rána ovšem bylo A tak jsme do intencí zapojili i úmysl za obra-
jsme mìli štìstí, dostali jsme teplý obìd a to, že nemáme dostateèné zásoby vody, cení lidí v tomto mìstì. Na veèeøi jsme si 
navíc náš tým posílil o jednoho poutníka, vìtšina obchodù je v nedìli zavøena (zvláš� pak došli do pizzerie, cestou pøes mìsto 
tedy poutnici z Lukavce a poèet se zakulatil v malých mìstech a vesnièkách) a naše jsme zpívali chvály našemu Pánu a celkovì 
na hezkých deset úèastníkù. Mše svatá a trasa pøes nìjaká mìsta ani nevedla. Ale tak nám bylo hroznì moc fajn, aèkoliv jsme byli 
pohoštìní na jedné faøe, jejíž jméno si již nechali jsme to na Pánu a ten se svého úkolu ne úplnì v èistém obleèení, ne zrovna nejlíp 
bohužel nepamatuji nás druhý den tak zhostil na výbornou. Starší pár manželù, na upravení a nìkteøí k tomu nemìli chodidla 
naplnily energií, že jsme skoro se zklamáním který jsme narazili v jedné chatové osadì, úplnì v poøádku díky hojnosti puchýøù, které 
museli uznat, že již dále nemùžeme pokra- nám nejenže poskytl použití sociálního se tam ještì hojnìji den co den propi-
èovat v cestì, nebo� se setmìlo a nám zaøízení, nýbrž ještì daroval 4 láhve minerá- chovaly. Prostì Pán byl s námi, my s ním a 
chybìlo vhodné reflexivní oznaèení. Tak jsme lek, protože nezávadností vody se své to bylo dùležité! Do Zlatých Hor jsme dorazili 

Tour de Zlaté Hory 29.7. - 4.8. 2009 aneb To byla akce!

(pokraèování na str. 7)
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ØÁD ØEHOLNÍCH KANOVNÍKÙ SV. AUGUSTINA 
– AUGUSTINIÁNI KANOVNÍCI

1. Vznik a rozvoj berku, ve Fulneku a v Prostìjovì. Ve 14. 
století sehrála významnou úlohu „roudnická Øád øeholních kanovníkù sv. Augustina (CRV) 
reforma“, podle níž se øídily kláštery sahá svým pùvodem až do 4. století. Sv. 
v Evropì. Reformní hnutí však utrpìlo znaèné Eusebius a zvláštì sv. Augustin (354 – 430) 
škody za husitských válek. Císaø Josef II. sjednotil duchovní službu klerikù s øeholním 
zrušil všech šest zbývajících klášterù v Èe-životem. Když byl sv. Augustin povolán na 
chách a na Moravì.biskupský stolec v Hippo, „rozhodl se shro-

máždit kolem sebe ve svém biskupském V Èeské republice zaèal øád opìt pùsobit od 
sídle klášter klerikù“. Pøedepsal jim zøeknutí 1. èervence 1990 v Brnì – Tuøanech.
se veškerého majetku, èistotu mravù, pokor-
nou poslušnost a zvláštì køes�anskou lásku, 2. Organizaèní struktura
jemné a blahodárné pouto duší. Ve støe- Generálním pøedstaveným kongregace je 
dovìku byla spoleèenství klerikù, žijících generální probošt. V souèasné dobì sídlí 
spoleènì, pøesnìji charakterizována. Byli v Paringu v øezenské diecézi. Jednotlivé 
podle už tehdejšího zvyku nazýváni „kanov- kláštery jsou samostatné právní celky v èele 
níci“. Sv. Egbert, arcibiskup z Yorku, s proboštem. Má-li klášter ménì jak šest 
vysvìtluje tento název takto: „Kánony jsou èlenù, jedná se o filiální klášter, v jehož èele 
oznaèení pro pravidla, ve kterých je napsáno, stojí pøevor. Závažná rozhodnutí pøijímá 
jak kanovníci, tzn. øeholní klerikové, mají žít“. generální kapitula.
Lateránská synoda v roce 1059 a papež 
Øehoø VII. schválil život øeholních kanovníkù 3. Charakteristika
ustanovený v minulosti biskupy. Od této Øehole sv. Augustina a jeho spisy jsou pro 
chvíle øád øeholních kanovníkù, jak se nyní augustiniánské kanovníky zdrojem duchovní 
zaèal nazývat, doznal obrovského rozmachu. obnovy. Øehole sice obsahuje pasáže, které 
Reformuje katedrální nebo kolegiátní se vztahují výluènì ke zvykùm a obyèejùm 
kapituly, které již existovaly, a zakládá nové minulosti, nicménì svým duchem zùstává 
instituce (proboštství, opatství), kterým stálým základem kanovnického života: 
svìøuje službu ve farnostech. K tomu je tøeba „Žijeme zde mezi vámi a pro vás a naší 
pøipoèítat domovy, kde kanovnický život touhou je, abychom jednou u Krista bez 
spoèívá též ve službì pocestným, nemoc- konce žili spoleènì.“ Posláním øádu je 
ným a jinak postiženým. Tyto domy se pøinášet Bohu obì� chval. Slavení liturgie, 
sdružují do kongregací. Opatství sv. Viktora, modlitba oficia a slavení eucharistie spolu 
založené v Paøíži roku 1108, se vìnuje s lidmi, jsou jeho hlavní úkoly. K tomu 
pøedevším liturgii a pastoraci. Rakouská pøistupuje pastoraèní služba, pøedevším ve 
kongregace se již od støedovìku vìnuje farnostech.
službì ve farnostech. Švýcarská kongregace 
sv. Bernarda vešla ve známost svou horskou 4. Èinnost po roce 1990
službou.

Augustiniáni kanovníci pùsobí pøedevším 
V dobì, kdy køes�anské uèení ztrácelo životní v pastoraci v rùzných oblastech v rámci 
sílu, se v Holandsku objevil horlivý refor- brnìnské diecéze. Spravují mariánské poutní 
mátor duchovního života Gerard Groote, místo v Tuøanech.
který se stal iniciátorem nové obnovy zvané 
„Devotio moderna“. To, co sám nemohl 

5. Øeholní odìv
provést za svého života, dovedl k dobrému 

Øeholním odìvem je bílá klerika s èerným konci jeho žák Florentius Radevinus. Založil 
límcem. Chórovým odìvem je bílá klerika, s nìkolika spoleèníky klášter øeholních 
rocheta a fialová mozeta.kanovníkù sv. Augustina r. 1386 na místì 

Windesheim.
6. Pøijímání nových èlenù a formace17. øíjna 1387 se prvních šest èlenù zasvìtilo 
Kandidát, žádající o pøijetí, projde pøed-Bohu øeholními sliby. K tomuto klášteru se 
bìžnou zkušební dobou asi šesti mìsícù, kdy pøipojily tøi další. Windesheimská kongrega-
se má zjistit vytrvalost jeho rozhodnutí. Po ce byla schválena papežem Bonifácem IX. 
ukonèení roèního noviciátu lze složit èasné v roce 1399.
øeholní sliby na tøi roky. Po uplynutí této doby První kanovnický klášter v Èechách založil 
mohou následovat sliby vìèné.r. 1333 pražský biskup Jan IV. z Dražic 

v Roudnici. Øád podporoval zvláštì Karel IV.: 
7. Kontaktní adresaklášter Karlov v Praze. Arcibiskup Arnošt 
Augustiniáni kanovníciz Pardubic zakládá kláštery v Jaromìøi, 
Klášter Panny Marie v TrníKladsku, Rokycanech a v Sadské. Rožm-
Hanácká 11berští založili klášter v Tøeboni. Další kláštery 

byly v Lanškrounì, na Moravì ve Štern- 620 00 Brno

Moje przeż ycie 
Mszy ś w. Trydenckiej

Ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê w miesi¹cu 
odbywa siê pielgrzymka do Bazyliki NMP we 
Frydku. W og³oszeniach na nastêpuj¹cy 
tydzieñ mo¿na us³yszeæ, ¿e w koœciele 
parafialnym jest w niedzielê s³u¿ona Msza 
œw. Trydencka.

Poniewa¿ dobrze pamiêtam Msze œw. po 
³acinie, postanowi³am pojechaæ tam i 
odœwie¿yæ wspomnienia z m³odych lat. Spo-
dziewa³am siê spotkaæ ludzi starszych. 
Bardzo mnie zdziwi³a obecnoœæ ludzi 
w œrednim wieku i m³ode ma³¿eñstwa 
z dzieæmi. Uœwiadomi³am sobie, ¿e to nie 
tylko starzy ludzie. jak ja, którzy chc¹ o¿ywiæ 
wspomnienia, ale jakby nowy od³am 
katolickiej wiary. Ogarn¹k mnie jakiœ smu-
tek.

Sama istota Mszy œw. jest oczywiœcie 
zachowana, ale liturgia ju¿ nie ta, co 
dawniej. W sumie zamiast radosnego 
nastroju, odczuwa³am ¿al, ¿e znowu ktoœ (bp 
Lefebre) „podzieli³ nasz Koœció³, jakby tych 
podzia³ów w Chrzeœcijañstwie nie by³o ju¿ i 
tak za wiele.

Ale nie¿a³ujê, ¿e wziê³am udzia³ w tamtej 
Mszy œw. Przynajmniej pozby³am siê 
pewnego rodzaju nostalgii i bardziej 
doceniam liturgiê w jêzyku narodowym.

Gabriela Kotajna

nazítøí kolem 16. hod. s písní Magnificat na 
rtech a poté jsme vzhledem k formì pøivítání 
(dostali jsme chléb se solí) pøidali tu „našu 
gorolskou“- Za lasami, za górami, za doli-
nami…

A závìrem krátký sestøih zážitkù z na-
táèení: 

1. Když èlovìk nemùže, tak pak teprve 
ještì mùže a sám do té doby netuší, že se 
v nìm skrývá mnohem více síly, než by èekal 
a než v nás za normálních podmínek možná 
je. 

2. Úžasný pocit v cíli - že jsem to pøece 
jen zvládla, i když jsem to už druhý den 
vzdávala. 

3. I malá obì� mùže v oèích Boha 
znamenat mnoho. Úmysl je nìkdy tak rychle 
vyslyšen, že èlovìk jen pøekvapením zamrká, 
jak je to spojení mezi nebem a zemí 
vymakané. 

4. Zážitek naprosto jiné ligy, než za jakou 
doposud èlovìk kope. 

5. Bible nekecá! Když se èlovìk plnì 
spolehne na Boží prozøetelnost, nemùže 
prohrát! Pán to má ošefované.

Však zkuste a uvidíte! Pøipomínám motto 
letošního setkání na Kozubové: Buïme 
blázni pro Krista! A Tobì Pane na závìr 
nekoneèný dík!!!  

Luciee

(Pokraèování ze str. 6)
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Slavnost Všech svatých (1.11.)
1. ètení: Zj 7,2-4.9-14; 2. ètení: 1 Jan 3,1-3; 
Evangelium: Mt 5,1-12a
Žalm: odp. To je pokolení tìch, kdo hledají 
tváø tvou, Hospodine.
Ref. Oto lud wierny szukaj¹cy Boga.

32. nedìle v mezidobí (8.11.)
1. ètení: 1 Král 17,10-16; 2. ètení: Žid 
9,24-28; Evangelium: Mk 12,38-44
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina.
Ref. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcê 
swego.

33. nedìle v mezidobí (15.11.)
1. ètení: Dan 12,1-3; 2. ètení: Žid 10,11-
14.18; Evangelium: Mk 13,24-32
Žalm: odp. Ochraò mì, Bože, nebo� se k tobì 
utíkám.
Ref. Strze¿ mnie, o Bo¿e, Tobie zaufa³em.

Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.)
1. ètení: Dan 7,13-14; 2. ètení: Zj 1,5-8; 
Evangelium: Jan 18,33b-37
Žalm: odp. Hospodin kraluje, odìl se 
velebností.
Ref. Pan Bóg króluje, pe³en majestatu.

1. nedìle adventní (29.11.)
1. ètení: Jer 33,14-16; 2. ètení: 1 Sol 3,12-
4.2; Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
Žalm: odp. K tobì pozvedám svou duši, 
Hospodine.
Ref. Do Ciebie, Panie, wznoszê moj¹ duszê.

2. nedìle v mezidobí (6.12.)
1. ètení: Bar 5,1-9; 2. ètení: Flp 1,4-6.8-11; 
Evangelium: Lk 3,1-6
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil 
Hospodin, naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

Poøad bohoslužeb v listopadu

most

§ §Nedìle 1.11.2009 - Slavnost Všech Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
svatých; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 bìhu celého školního roku se modlíme 
a 17.00 polsky. za dìti, mládež, žáky, studenty, kate-

§Pondìlí 2.11.2009 - Vzpomínka na chety, uèitele a vychovatele pøi veèerní 
všechny vìrné zemøelé, v 16.30 bude adoraci Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní od 
celebrována mše svatá na starém 16.00 hodin.

§høbitovì. Mše svatá v Domovì dùchodcù na 
§Pátek 6.11.2009 - první pátek v mìsíci. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 
§ hodiny pøed zaèátkem mše svaté je Nedìle 8.11.2009 - 32. nedìle v mezi-

možno pøistoupit ke svátosti smíøení.  dobí;6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
§èesky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

§ sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede Pondìlí 9.11.2009 - svátek Posvìcení 
mší svatou pøíležitost ke svátosti lateránské baziliky.

§ smíøení.Nedìle 15.11.2009 - 33. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Nedìle 22.11.2009 - Slavnost Ježíše 
Krista Krále; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 
a 17.00 èesky. 

§Nedìle 29.11.2009 - 1. nedìle adventní; 
6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Pondìlí, 30.11.2009 - svátek sv. 
Ondøeje, apoštola.

§Pátek 4.12.2009 - první pátek v mìsíci.
§Nedìle 6.12.2009 - 2. nedìle adventní; 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§V adventní dobì jsou v pondìlí (6.35), 
støedu (17.00) a sobotu (17.00) slou-
ženy rorátní mše svaté.

§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní 
mší svatou  je adorace Nejsvìtìjší 
Svátosti Oltáøní a svátostné požehnání. 

§Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské 
veèeøadlo.

§V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají 
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, 
pátek - ranní èesky, veèerní polsky. 
V úterý, ètvrtek, sobotu - ranní polsky, 
veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku je 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
s modlitbou Korunky k Božímu Milosr-
denství.

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

§

Nedìlní a sváteèní
liturgie v listopadu

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší sv. Sledujte vývìsku v kostele!

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 6. prosince 2009. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 26.11.2009.

Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení 
ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpøítomòuje obì� sebe 
samého za záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mne silou ke svìdectví 
o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou církve, zvláštì na úmysly, které nám 
pøedkládá Svatý Otec a naši biskupové na 
tento mìsíc, aby …
1. Všeobecný úmysl: 
(Péèe o stvoøení)
Aby všichni muži a ženy na svìtì, zvláštì ti, 
kteøí mají zodpovìdnost v oblasti politiky a 
ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku 
chránit stvoøení.
2. Misijní úmysl: 
(Aby Boží jméno pøinášelo pokoj)
Aby vìøící z rùzných náboženství prostøed-
nictvím svìdectví svého vlastního života a 
bratrského dialogu jasnì ukazovali, že Boží 
jméno je nositelem pokoje.
3. Národní úmysl: 
(Svoboda a demokracie – den student-
stva)
Aby správné pojetí svobody a demokracie 
vedlo k pøekonání závislostí, pokušení 
konzumismu a negativních jevù v naší 
spoleènosti.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – listopad 2009

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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