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Uzdravení mládence z Naim

Ježíš pøistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteøí je nesli, se zastavili. Øekl: „Mládenèe, pravím ti, vstaò!“ Mrtvý 
se posadil a zaèal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeò, oslavovali Boha a øíkali: „Veliký 
prorok povstal mezi námi“ a „Bùh navštívil svùj lid“. 

Luk 7, 14-16
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… a tento rok jako rok knìží spìje k svému možná pochopíme èasem. u knìze to v nich vyvolává pohrdání, zlobu, 
závìru. Jak jsme využili to, co nám tento rok Knìz také vysluhuje svátostí. I tady se zlost, posmìch. Proè asi právì v roce, který 
nabídl, mìl vùbec pro nás nìjaký smysl anebo obèas setkáváme s nelichotivými èi ironickými nám Svatý Otec vìnoval, abychom si více 
jsme jej prožili pouze s vìdomím, že nìjaký poznámkami. pøibližovali tajemství knìžství, dali nepøátele 
rok byl vyhlášen, ale mì osobnì se to ani tak Prostì si myslím, že se stále více vytrácí Církve propuknout tìm všem aférám a jejich 
moc netýká, vždy� už jsme kdysi prožili rok úcta ke knìžství. Ten èi onen knìz mi nemusí èastým zvelièováním se snaží v lidech 
Panny Marie, rok Písma Svatého, rok sv. tøeba být dvakrát sympatický, ale je nositelem probudit právì pohrdání a nechu� ke knìžím. 
apoštola Pavla apod., pøed jubilejním rokem Kristova vyvolení. Dnes už neoslovujeme Proè asi právì v tomto knìžském roce se 
2000 to byly tøi roky pøíprav ve znamení knìze „dùstojný pane“, ale nìkdy si myslím, že množí útoky i na knìze nejvyššího, Svatého 
jednotlivých božských Osob, v èeských øíkat knìzi jménem, aniž bychom k tomu Otce, kterého chtìjí nìkteøí hnát dokonce pøed 
zemích roky vìnované jednotlivým svìtcùm jménu pøidali oslovení „Otèe“ také není úplnì lidské soudy, aby ukojili svoji nenávist. Ale 
v rámci desetiletí duchovní obnovy národa… správné. Tohle vidím zejména u mladých a pøece i o tom mluvil Kristus svým apoštolùm. 

Když se zamýšlím nad tím, co rok knìží dìtí z øad „spolèa“ èi ministrantù – pro nì je Proè asi právì teï vystoupila skupina žen, 
pøinesl mnì osobnì, tak pøedevším pohled na knìz prostì Pepa, Roman, Radek, je to kama- které tìlesnì obcovaly s nìjakým knìzem 
knìžství jako takové. Znovu jsem vzal do ruky rád, ke kterému si mohou všechno dovolit a s žádostí o zrušení celibátu. Zdùvodòují to 
kodex kanonického práva a proèítal ustanove- knìžství je pro nì nìco podružného. Škoda, dojemnou péèí o knìze, o to, že i oni mají 
ní ohlednì duchovních osob, jejich práv a po- že ustanovení ètvrtého božího pøikázání právo na lásku, ale není za tím spíše snaha 
vinností a srovnával s právy a povinnostmi chápeme pøedevším ve vztahu k rodièùm, o uklidnìní vlastního svìdomí? 
køes�anù obecnì. Spoustu krásných èlánkù ménì tøeba k nadøízeným v práci, ale skoro V pátek 11. èervna 2010, o Slavnosti 
o knìžství a knìzích jsem èetl v køes�anských vùbec ve vztahu ke svým knìžím. Knìzi už Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova bude rok knìží 
a katolických èasopisech, napø. v „Milujme se“ nelíbáme ruce, ale neuškodilo by si èastìji oficiálnì ukonèen. Ve mnì tento rok vzbudil 
èi „Goœæ Niedzielny“. Mnoho podnìtù k zamyš- uvìdomovat, že skrze tyto ruce k nám na oltáø snahu o hlubší pochopení tajemné svátosti 
lení mi dal rovnìž patron tohoto roku – arský sestupuje živý Bùh, že jsou to ruce, které Kristova knìžství, touhu svým knìžím více 
faráø Jan Maria Vianney. Pøi èetbì jeho kázání žehnají. pomáhat, podporovat je modlitbou, hájit jejich 
jsem si uvìdomil jednu velice smutnou a pro Satan nejvíce ze všech lidí nenávidí knìze, èest, ale také více naslouchat tomu, co nám 
nás a naše souèasníky nelichotivou skuteè- protože jsou to právì oni, kdo maøí zde na Bùh skrze knìze sdìluje a mnohem více 
nost – tato kázání jakoby byla šitá na míru zemi jeho plány, jsou to oni, kdo šíøí zde na èerpat z pramenù spásy, které se nám 
nejen spoleènosti z doby francouzské revo- zemi Boží dílo a hlásají Boží slávu. Nemùže- otevírají právì skrze naše knìze. 
luce, ale i spoleènosti dnešní. Docela klidnì by me se proto divit, že se na nì snáší tolik špíny Tak takhle nìjak jsem se snažil prožít rok 
tøeba O. František nebo O. Roman mohl a pomluv, že to, co lidé jsou ochotni tolerovat knìží já, a jak to bylo u Vás?
vystoupit na ambon a vyhlásit nìkteré z kázání u všech ostatních v mnohem vìtší míøe, Stanis³aw Janczyk

sv. Jana Marie a my bychom si ani nevšimli, 
že toto kázání bylo sepsáno více než pøed dvì 
stì lety. Nakonec, pokud si dobøe pamatuji, 
O. František z díla faráøe arského pøi svém 
kázání citoval. Jak málo dochází k pozitivnímu 
vývoji v duchovním životì!

Knìz jako hlasatel Božího slova… Kolikrát 
kolem sebe slýcháváme: „Tomu on pøece 
nemùže rozumìt, co on o tom ví? Proè o tom 
vùbec mluví? Jak si vùbec dovoluje na to 
poukazovat? etc. etc. Jako bychom zapomínali 
na to, že knìžské svìcení není jenom o mož-
nosti sloužit mši svatou, ale dává knìzi zcela 
zvláštní i další výbavu a schopnosti. Každý 
knìz mùže spolu s prorokem Izaiášem øíci: 
„Duch Pána, duch Hospodinùv, je nade mnou, 
protože mì Hospodin pomazal, poslal mì 
zvìstovat radostnou zprávu chudým, obvázat 
ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštì-
ní, svobodu uvìznìným, hlásat Hospodinovo 
milostivé léto.“ (Iz 61,1). Ovšem souèasnì 
platí i Ježíšova slova, Jeho povzdech, jak 
málo prorok znamená ve své vlasti, mezi svý-
mi. Takže budeme-li nìkdy v pokušení ohrno-
vat nos nad „nepovedeným“ kázáním, zkusme 
si je znovu promyslet, vyhledat pozitiva, 
poprosme Svatého Ducha, aby nám dál 
porozumìt. A pokud neporozumíme hned, 

Uplynul rok…

Katedrála: jsme tam, kde jsme byli

Církev a stát se dohodly, že budou výhodné získat pøípadnì po letech 
spoleènì spravovat katedrálu svatého soudù formální vlastnictví jednoho 
Víta. Vypadá to jako nìjaký prùlom, ale kostela, ale pøitom se nechat vláèet 
pøi bližším ohledání není jasné, v èem médii jako nepøítel národa. V této zemi 
by mìl spoèívat. Zatím to – kromì mají všichni, od poslední kolchoznice 
nìjakých kosmetických úprav – vypadá až po historika Mahlera jasný názor na 
jako konzervace dosavadního stavu. Za to, jak to bylo ve støedovìku s církevním 
celou dobu komunistické vlády pøece majetkem a že by církev nemìla dostat 
církev konala v katedrále své boho- nic, protože stejnì byla vždy proti lidu.
služby. Komunisté dokonce v 80. letech Pøedevším levicovým politikùm se 
už strpìli, aby lidé pøed katedrálou podaøilo vytvoøit obraz církve, která se 
provolávali slávu kardinálu Tomáškovi. natahuje po miliardách, zatímco 

Pokud jde o souèasnou dohodu, hora „obyèejní lidé“ trpí svìtovou krizí. Daøí 
porodila myš a dala si záležet na se jim maskovat, že sám stát si v 50. 
okázalém uvítání myšího novoro- letech násilím vynutil, aby církev na 
zenìte. Jistì lepší živá myš než mrtvý nìm byla ekonomicky závislá. Církevní 
lev, ale velký dùvod k jásotu není. Vìci subjekty obral o majetek, který èasto 
zùstaly tam, kde jsou, jen se o tom už zdevastoval, a teï se mu nechce dát 
nebude pøíliš mluvit. zpìt nic z toho.

Je propoèteno, že když nedojde 
Je celkem pochopitelné, že se obì k narovnání mezi církvemi a státem, 

strany sporu rozhodly vzájemné napìtí bude to pro stát, rozumìj obèany, 
snížit. Z hlediska církve není nijak ekonomicky nevýhodné, protože 
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Kdo vyhrál ?nakonec zaplatí víc. Ale kdo by se 
zabýval budoucností? Je to pozoru-
hodný kejkl. Stát se pøevlékl za lid, 
a jako chamtivec vypadají katolíci.

Ale zpìt k svatému Vítu. Jeho 
vlastnictví je spíš záležitost symbolická, 
církev ke svému provozu katedrálu 
vlastnit nepotøebuje. Ve skuteènosti jí 
skuteènì staèí to, že tam mùže konat 
bohoslužby. Problematické je spíše ono 
potvrzení dávné krádeže. Nemá cenu 
spekulovat o tom, kolik kamenù 
zaplatil kdysi císaø a co si u toho myslel. 
Dùležité je, že do pøíchodu komunistù 
patøila katedrála svatovítské kapitule, 
tedy církevnímu subjektu. Pak ji 
komunisté zabavili, aniž si s tím dìlali 
velkou právní práci a tento stav trvá 
dodnes. Pouèení je jasné: když už 
nìkdo nìco ukradne, musí to být 
dostateènì velké a musí si to nechat 
dostateènì dlouho. Pak už to nìjak 
pùjde. Tøeba se dohodne na spoleèné 
správì ukradeného majetku s okra-
deným vlastníkem a ještì to bude 
vypadat jako kompromis.

K tomuto pouèení bychom mohli 
pøidat smutnou zprávu o stavu práv-
ního a historického vìdomí v zemi. 
Každý obèan by si mohl uvìdomit, že 
nejde jen o církev: až pøíštì okradou 
jeho, také se nemusí po letech nièeho 
domoci… Ono je tìžké šlápnout na krk 
jen jednomu, když je bota s okovanou 
podrážkou pøíliš velká. Zaplatit za 
takové pouèení jednou katedrálou je 
nakonec ještì skoro zadarmo.

I když dnes arcibiskup Dominik Duka 
vypadá jako génius diplomacie, který 
dokázal za pár týdnù to, co nezvládl 
kardinál Vlk za osmnáct let, je to jen 
optický klam. Duka jen po letech 
zastavil vyèerpávající pokusy církve 
domoci se svého práva, které by stejnì 
nebyly úspìšné, pokud by se nestal 
nìjaký zázrak u evropských soudù.

Z hlediska historie se stane jen to, že 
za sto let tu bude církev, bude tu i 
katedrála, ale je otázka, jestli tu bude 
nìjaký èeský stát. Podstatné bude, jestli 
se Dukovi podaøí vyøešit vztah církve a 
státu – vèetnì financování – a smlouvu 
s Apoštolským stolcem. To bude 
mnohem tvrdší oøíšek a budou pøi nìm 
muset stát všichni svatí. Nejen Vít, 
Vojtìch a Václav.

Jan Jandourek, autor pracuje v týdeníku 
Reflex, pøevzato z www.idnes.cz  

Jedné nedávné májové nedìle jsem si po teï ale zvìdav, na koho se budou svádìt 
pøíchodu z veèerní mše svaté pustil televizi neúspìchy. Dokonce kdosi prohlásil, že 
Trwam. Právì konèil pøímý pøenos slavnost- kdyby žil Josef Lux, - to prý byl politik jak se 
ní mše svaté z krakovské katedrály, pøi které patøí… To víme, ale jak se k nìmu chovali 
dìkoval nejstarší biskup Polska Mons. Albín za jeho života? Byl ironizován, posmíván, 
Malysiak za ètyøicet let biskupské služby. znevažován… Dokonce si pamatuji, že když 
V èervnu mu bude tøiadevadesát let, ale jeho oznámil své onemocnìní a složil všechny 
energii, pamì� a takový šarm by mu mohli funkce, pak jedna tázaná paní záøila radostí 
klidnì závidìt i mnohem mladší. a øíkala, že to je její nejkrásnìjší den a že 

pevnì doufá, že už jej nikdy neuvidí. A když Biskup právì zaèínal svoji krátkou pro-
Josef Lux zemøel, pak mu stáli minuty ticha mluvu na konci mše svaté, ve které dìkoval 
a jeho pohøeb byl velkolepý. U nás to tak taky všem za vše, èím mu v jeho biskupské 
vypadá, že my si osobností, pokud nìjaké službì pomáhali. Mì zaujala jedna myšlen-
máme, moc nevážíme. V Èesku musí být ka. Jistì si nepamatuji doslova tuto pro-
osobnost znevážená a až teprve nìjaký ten mluvu, ale alespoò to podstatné vlastními 
rok po smrti se pøijde na to, že vše bylo slovy: Biskup mluvil o Polsku jako o køes�an-
úplnì jinak. Kdopak za tento trend u nás ské zemi s bohatou køes�anskou tradicí i 
mùže? s bohatou køes�anskou souèasností. Mluvil 

o tom, že polský národ se umí modlit, ale, Nám køes�anùm dost èasto chybí rozhod-
jak øíká, jeden druh modlitby jakoby se zaèal nost, umìní stát si za poznanou pravdou a 
pomalièku vytrácet. A touto modlitbou je vìdìt, že žádný èlovìk nežije sám sobì. 
podle biskupa oslavence politika: nezájem Bude-li tøeba nìco rozhodného udìlat, pak 
o veøejné vìci, ne pøíliš veliká chu� angažo- kdyby to tak radìji udìlal nìkdo druhý,- já 
vat se s tím, že ono to nìjak dopadne a nic, já muzikant. Køes�ané mnohdy stále 
nìkdo to udìlá za nás. Politika, podle vìøí, že politika do køes�anského života 
biskupa, je službou národu a má-li být nepatøí, že politika je špinavá a kdo ví, jaká 
plodná a nést dobré ovoce, nemùže být ještì. Jistì, špinavý èlovìk bude dìlat 
oddìlena od køes�anské stránky èlovìka, od špinavì nejen politiku, ale taky vše další 
jeho víry, nadìje a lásky, od vztahu k Bohu. kolem sebe. Kolik malérù je v rodinách a 

všude jinde. Biskup- nástupce apoštolù øíká, Tato slova mohou znít našemu ètenáøi 
že politika má být modlitbou- tedy zejména dost divnì, ale jsou pravdivá. Na naší scénì 
u tìch, kdo vìøí a vìdí, že hodnoty Boží je vidíme nejednou hádky, snahu zkompromi-
v každé spoleènosti tøeba hájit a chránit. tovat druhého, porazit tu èi onu stranu a 
Tady není možné vycouvávat ze zodpovìd-vyšvihnout se na její místo. To nemùže nikdy 
né práce pro dobro celku a nechat, a� to pøinést nic dobrého, o èemž se u nás 
nìkdo udìlá. Kdo má vnášet do spoleènosti pøesvìdèujeme již dvacet let. Stále platí 
køes�anské hodnoty a bránit je, ne-li køes-Kristova zásada, že co dává život je duch, 
�ané? Než doputujeme do Božího království tìlo samo o sobì nic neznamená. Máme po 
procházíme po zemi a jaké podmínky si na volbách, které dopadly docela zajímavì. 
ni vytvoøíme, takové budeme mít. Vyhrát Pøedseda vítìzné strany hned po volebním 
volby díky všelijakým slibùm není tak vítìzství rezignoval na svou funkci pøedsedy 
obtížné, ale dìlat vše proto, aby život byl a mnoho jeho spolustraníkù po šampaò-
radostnìjší a spoleènost nesla ovoce - to už ském na znamení vítìzství vùbec nesáhlo. 
tak jednoduché není. Lidová moudrost øíká: Nìkteøí naši køes�ané pøijali témìø se 
Neøíkej hop, dokud nepøeskoèíš. Každý skok smutkem skuteènost, že køes�anská strana 
stojí urèitou námahu, u vrcholových sportov-se do parlamentu vùbec nedostane. Z jedné 
cù i tvrdý trénink a sebekázeò.strany škoda, protože se nabízí otázka, kdo 

zvedne hlas na obranu køes�anských Kdo tedy vyhrál doopravdy se teprve 
hodnot. Ze strany druhé se ale nedomní- ukáže. My køes�ané se ale neukrývejme a 
vám, že nastává národní tragedie, èi neukazujme na druhé, když to èi ono máme 
dokonce konec svìta. Vždy, nebo alespoò udìlat sami. I to je pøece evangelizace a 
èasto, když se v parlamentu nìco nepoved- apoštolát a snažíme-li se to dìlat s pomocí 
lo, byly poznámky na adresu KDU-ÈSL: to Boží a v síle Ducha Svatého, pak i toto dílo 
jejich poslanci pøebíhají, to jejich poslanci mùže být naší modlitbou pro dobro národa, 
bojkotují, to jejich poslanci jsou nerozhodní, jehož jsme souèástí
kam vítr tam pláš� a mnoho dalších. Jsem P. František



„Ka¿dy poranek zapowiada ca³y dzieñ, który Bohu bez pomoci druhého èlovìka. A to Lobkowiczem OPraem, a farnímu kostelu 
otrzymujemy z r¹k Boga. Bóg daje nam dzieñ, zrovna Pán Ježíš chce, abychom si uvìdomili, Narození Panny Marie byl navrácen status 
który On sam przygotowa³ dla nas. Nie ma že se nemáme na cestì zastavovat. Máme lidového poutního místa.“
w nim nic w nadmiarze i nic za ma³o, nic, co velký úkol na splnìní. Svìt potøebuje Ježíše. Zakon franciszkanów przej¹³ opiekê nad 
by³oby obojêtne, i nic, co by³oby zbyteczne. Nepotøebuje peníze, vládce ani moc, ale koœcio³em w 1992 roku. W 1997 r. Stary 
Jest arcydzie³em dnia, który zostaje nam potøebuje Ježíše. Jinak tomuto svìtu bude Bogumin nawiedzi³a powódŸ, która poniszczy-
podarowany, abyœmy go prze¿yli.” konec. Tak neváhejme a na naší cestì ³a Dom Rekolekcyjny, koœció³ oraz klasztor 

M. Delbrel zvìstujme lidem Krista.“ franciszkanów. Naprawy wymaga³y wielkich 
PóŸniej Ks. Mryka przedstawi³ bardzo wydatków. Dlatego biskupstwo podjê³o decyzjê 

Mija piêæ lat od pierwszego przyjazdu ciekaw¹ historiê koœcio³a: o przejêciu Domu Rekolekcyjnego przez 
seniorów z La vie Montante z Frydku – Mistku „Poèátky farního kostela Narození Panny Charitê. Dziœ jest to „Domov pokojného stáøí 
w odwiedziny do Sympatyków Radio Maryja Marie zùstávají díky nedochovaným historic- sv. Františka“. Ksi¹dz J. K. Mryka bardzo 
z Trzyñca. Wspólnie spêdzony czas jest nie kým záznamùm zahaleny tajemstvím. První chwali inicjatywê parafian, którzy przyczynili 

døevìná kaple zde stála již na pøelomu 12. tylko okazj¹ do rozmów i bli¿szego poznawa- siê do powstania muzeum nad zakrysti¹ i 
a 13. století. Duchovními správci byli kolem nia siê, ale tak¿e do prze¿ycia wspólnej w wie¿y koœcio³a oraz do zagospodarowania 
poloviny 13. století ustanoveni otcové Eucharystii, modlitwy oraz zwiedzania ró¿nych przestrzeni wokó³ koœcio³a. W muzeum jest 
benediktini z domovského kláštera Tyniec ko³o piêknych koœcio³ów i miejsc. Tak¿e w tym roku umieszczonych du¿o ciekawych eksponatów – 
Krakowa. Kaple byla nahrazena gotickým program tego dnia nie zmieni³ naszej tradycji. msza³y, kielichy, ornaty, zegary, obrazy itp. 
zdìným kostelem mezi léty 1320 – 1400. Rano, w czwartek 22 kwietnia, podjecha³ na A w ogrodzie znajduje siê kapliczka, ró¿ne 
Bohumínský kostel byl otcùm benediktinùm dworzec autobusowy w Trzyñcu bia³y minibus i rzeŸby, krzy¿e i droga krzy¿owa. Po krótkiej 
odebrán v roce 1530. K obnovení katolické mogliœmy wraz z naszymi przyjació³mi przerwie na posi³ek odjechaliœmy  do Piotrowic 
duchovní správy došlo díky osobní iniciativì rozpocz¹æ wêdrówkê. Pierwszy przystanek by³ ko³o Karwiny, gdzie parafialnym koœcio³em 
císaøe Ferdinanda II. Habsburského v roce w koœciele parafialnym p.w. Narodzenia Panny opiekuje siê ju¿ od 20 lat ks. mgr J. Lorisz. Do 
1629. Jižní mariánská kaple vznikla v druhé Marii w Starym Boguminie. Jest to wyszukiwa- parafii nale¿¹ cztery wioski: Piotrowice, 
pol. 17. století. K jejímu rozšíøení došlo v roce ne przez pielgrzymów Sanktuarium Maryjne. Pierstna, Marklowice i Zawada oraz koœció³ 
1721 z podnìtu patronky kostela – rakouské Proboszcz Jan Kalist Mryka OFM ods³u¿y³ tu parafialny „Œw. Marcina” w Piotrowicach, 
císaøovny a èeské královny Marie Terezie. uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ w intencji naszych koœció³ filialny „Wniebowst¹pienia Pañskiego“ 
Nejvìtší škody utrpìla kaple pøi požáru kostela wspólnot. Wyg³osi³ piêkne kazanie o drodze w Dolnych Marklowicach oraz kaplica „Œw. 
v roce 1850. Milostný obraz, ikdyž èásteènì cz³owieka. Oto fragment: Jana Nepomucena“ w Zawadzie. Ks. Jindøich 
poškozený, se podaøilo zachránit. Poslední „Každý z nás se každý den pøibližuje k Pánu Lorisz bardzo ciekawie przedstawi³ nie tylko 
rekonstrukce se uskuteènila na pøelomu 19. Bohu. Jsme na cestì. A na této cestì historiê ca³ego regionu od roku 1335 czyli 
a 20. století. Kaple byla ještì poškozena na nacházíme velký úkol ke splnìní. Každý z nás czasów Kazimierza Wielkiego i Jana Luksem-
konci II. svìtové války. V roce 1997 bylo tzv. má splnit to, co nám ukládá Pán Ježíš. Je to burskiego, ale równie¿ historiê koœcio³ów i ich 
„znovuposvìcení“ opraveného mariánského naše povolání: jít cestou, hlásat Krista, przemian a¿ do dnia dzisiejszego. Barwnie 
oltáøe  a milostného obrazu. V roce 2004 byl pøitahovat lidi k Bohu, dávat jim nadìji, opowiedzia³ tak¿e o legendzie œw. Marcina, 
milostný obraz Panny Marie Rùžencové – naplòovat jejich srdce radostí a zase jít dál…. który podzieli³ siê swoim p³aszczem z biednym 
Starobohumínské korunován ostravsko-opav-Nikdo nemùže pøijít k Otci, jestli ho On ne- ¿ebrakiem. W nocy przyœni³ mu siê Pan Jezus 
ským biskupem Mons. Františkem Václavem pøitáhne. Nikdo se nemùže pøiblížit k Pánu w jego nakryciu. Przyj¹³ sen jako wielki znak 

dla siebie. Opuœci³ wojsko i przyj¹³ chrzest.
Mówi³ tak¿e o latach II. wojny œwiatowej 

oraz o mêczeñstwie ksiê¿y w obozach 
koncentracyjnych: „Nacistický teror zasáhl 
naše území již dnem zahájení války. Tehdy 
probìhla první vlna zatýkání, vìznìní a 
následnì deportace do koncentraèních táborù 
v Osvìtimi, Buchenwaldu, Mauthausenu - 
Gusenu a Dachau. Nejvìtší procento z rùz-
ných spoleèenství, kteøí byli perzekuováni, 
tvoøili katoliètí knìží. Nejvíc jich bylo 
v koncentraèním táboøe v Dachau. V prùbìhu 
války tam bylo vìznìno témìø 3000 knìží 
z celé Evropy. Z našeho  území  jsem znal 
nìkteré knìze, kteøí zahynuli v koncentraèních 
táborech, byli to: pater Josef Adamecki 
z Marklovic, kaplan ve farnosti Jablunkov; 
pater Klement Galosz, administrátor ve 
farnosti Vendrynì; Henryk Olszak - faráø ve 
farnosti Tøinec. Znal jsem také knìze, kteøí se 
vrátili na pøímluvu rodiny: pater Josef Marosz 
z Nýdku (zemøel doma vyèerpáním); pater 
Josef Olszak-– pocházel z Horní Suché, 
administrátor v Dìtmarovicích. Knìží, kteøí 
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prožili celou válku v koncentraèních táborech: Jak powiedzia³ M. Delbrel: „Droga jest 
pater Josef Pawlus z Tìšína; pater Josef d³uga, idŸmy razem. Droga jest trudna, 
Ga³uszka z Tìrlicka; pater Josef Maciejiczek pomagajmy sobie wzajemnie. Droga jest pe³na 
z Tøince – tehdy faráø ve farnosti Svrèinovec; radoœci, dzielmy siê ni¹. Ca³e ¿ycie jest 
pater Adolf Waloszek z Karviné, který prošel wspóln¹ podró¿¹.”
koncentraèními tábory Buchenwald, Matchau- „£¹czyæ siê z Bogiem i ³¹czyæ siê z ludŸmi, 
sen – Gusen a Dachau. To jsou jen ti, které to nie s¹ akty wykluczaj¹ce siê, ale przeciw-
jsem znal osobnì. A kolik dalších jich ještì nie, one siê uzupe³niaj¹ i wzajemnie siê 
bylo! Po válce pøišel „vítìzný unor“ a pracovní potwierdzaj¹.”
tábory. A zase vyšetøování, zatýkání a vìznì- Michel Quoist
ní. A pak v roce 1950 „Barbarská noc“ z 13. na 
14. dubna, když byly pøepadeny všechny Modlitwa do Matki Bo¿ej Ró¿añcowej 
mužské øády a øeholníci byli násilím odvezeni. „Starobogumiñskiej”
A opìt docházelo k obvinìním a rùzným 

Matko ³askawa, pokornie Ciê prosimy,perzekucím církevních osob. Papež Jan Pavel 
ufaj¹c Twemu wstawiennictwu,II. vyslovil pøání, aby se v místních církvích 

aby ka¿dy, kto wzywa Twojej pomocynezapomínalo  nejen na knìze, ale na 
zosta³ wys³uchany i osi¹gn¹³ radoœæ duszy i všechny, kteøí nespravedlivì trpìli a èasto 

obìtovali své životy.“ cia³a.

PóŸniej po wspólnej modlitwie wraz z ks. Starobogumiñska Panno,
Loriszem odjechaliœmy do koœcio³a w Dolnych spojrzyj swym ³askawym wzrokiem
Marklowicach p.w. „Wniebowst¹pienia Pañs- na wszystkie zak¹tki naszej ziemi,
kiego“ z roku 1739. Jest to przepiêkny drew- i wyproœ nam ³askê i pomoc
niany koœcio³ek, piêknie odrestaurowany przez u swojego Syna, naszego Pana Jezusa 
urz¹d pami¹tkowy. Dziœ, kiedy granic pañstwo- Chrystusa.
wych ju¿ nie ma, przychodzi na Msze Œwiête Amen.
du¿o parafian z Górnych Marklowic czyli 
z Polski. Po otrzymaniu b³ogos³awieñstwa na Irena Szymonikowa
drogê odjechaliœmy do Czeskiego Cieszyna, 
by tam w Domu Rekolekcyjnym jeszcze na      
chwilê wspólnie porozmawiaæ i przywitaæ 
miêdzy nami proboszcza parafii cieszyñskiej 
ks. Jiøího Kováøe SJ, który nam u¿yczy³ 
goœcinnoœci na swojej plebanii.

No i nadszed³ czas po¿egnania oraz 
wyra¿enia nadzieji, ¿e przysz³e spotkanie, na 
które zaprosi nasz¹ wspólnotê Sympatyków 
Radio Maryja wspólnota La vie Montante do 
Mistku, bêdzie równie przyjacielskie i poucza-
j¹ce zarazem, jak to dzisiejsze spotkanie i 
wspólna wycieczka.
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POU� PRO RODINY S DÌTMI 
DO CZÊSTOCHOWY
ODJEZD AUTOBUSU:
5.30 hod. – Vendrynì Motorest
5.45 hod. – Tøinec autobusové  stanovištì, 
GVUZD

Motto: „Wyrusz z nami na pielgrzymkowy 
szlak!!!!“
Nezapomeòte:  obèanský prùkaz nebo 
cestovní pas, nìjakou hotovost v polské mìnì  
(z³otówki, v èeských korunách nelze platit) pro 
pøípad, že byste si chtìli nìco koupit a 
samozøejmì dobrou náladu

V programu:
- cesta do Czêstochowy, kterou dìtem 

zpøíjemníme biblickým kvízem a písnièkami
- po pøíjezdu do Czêstochowy si pùjdeme 

odložit vìci na prostranství, kde bude 
ve 12 hod. mše svatá,

- do mše svaté i po mši svaté si každý mùže 
udìlat èas na prohlídku poutního místa 
na Jasnej Górze nebo se dìti mohou 
zúèastnit pøipraveného programu, to už 
záleží na každém z Vás.

Proè se setkání koná:
V tento den se na Jasn¹ Górê sjíždìjí rodiny 
z celého Polska i blízkého èeského pohranièí. 
Je to setkání, které zavazuje rodiny k modlitbì 
jednoho desátku rùžence dennì. Cílem je 
rovnìž setkání se zakladatelkou rùžencového 
hnutí dìtí Madziou Buczek. Je to mladá 
dívenka upoutaná na invalidní vozík, která 
spolu s knìzem Tadeuszem Rydzykem prosí 
všechny rodiny a dìti právì o modlitbu 
svatého rùžence, aby Matka Boží zvítìzila nad 
zlem. Rùžencová spoleèenství jsou již 
rozšíøená po celém svìtì a èítají už kolem 
140 000 èlenù.

A na závìr slova Otce Pia:
„Kdyby se 5 milionù dìti na celém svìtì 
modlilo rùženec, pak svìt bude spasen“. 

SHROMÁŽDÌME SE A OMOTEJME 
MODLITBOU CELÝ SVÌT!

TÌŠÍME SE NA VÁS – ORGANIZÁTOØI

S¹ jeszcze trzy wolne miejsca dla kobiet. Proszê zg³osiæ siê najpóŸniej do 30.06.2010 pod nr 
telefonu 734 460 040.
Dnia 27.06.2010 bêdzie po rannej mszy, o godzinie 7.20 do 7.50 w salce na probostwie 
wspólne spotkanie uczestników pielgrzymki w celu dok³adnych danych o odjeŸdzie z Trzyñca 
(05.07.2010 oko³o godziny 6.20 od koœcio³a parafialnego). 

Máme ještì tøi volná místa pro ženy. Pøihlásit se mùžete nejpozdìji do 30.06.2010 na telefon-
ním èísle 734 460 040.
Dne 27.06.2010 od 7.20 do 7.50 hodin se na faøe bude konat schùzka všech úèastníkù poutì 
za úèelem sdìlení odjezdu (05.07.2010 asi v 6.20 od farního kostela). 

Stanis³aw Przyhoda 

Pielgrzymka do Lichenia - Ka³kowa  - Godowa



Milý Otèe Františku, milí tøineètí Pro vaši informaci a pøedstavu potøeba. Dobrovolnice se vìnují dì-
farníci, o našem životì zde jsme pøipravily ve tem, a kluci pracují v naší pekárnì 

srdeènì Vás i všechny tøinecké spolupráci se sestrami i s bratry (v souèasné dobì peèou každou noc 
farníky zdravím z velké dálky za františkány malé pøílohy o našem asi 300 kg chleba na prodej).
oceánem. Jsem zdravá a momentálnì životì v Centru (materiál otiskujeme Žije a pracuje s námi také problémo-
se tìším a vychutnávám si zimu, vedle, poznámka redakce) a také vá mládež (drogovì závislí, závislí na 
která už koneènì také tady pøišla a prosbu o pomoc. alkoholu). Naše terapie je jednoduchá, 
bude trvat celkem 3 mìsíce. Toho Za veškerý materiální i duchovní ale úèinná - fyzická práce a modlitba 
tepla jsem nabažena až pøíliš. Pøes pøíspìvek jsme a budeme vdìèni za doprovodu nìkterého z dobrovolní-
den svítí sluníèko, i když je kolem plus pøedevším Dobrému Bohu a Jeho kù, duchovní život. 
15 stupòù Celsia. Teplota klesá i pod Nesmírné Prozøetelnosti. Naše orientace není pouze sociální, 
plus 10 stupòù Celsia. Tady v tropiku, charitativní. Vše je na podkladì 
kde je normálnì i 50 stupòù nad Pozdravuji všechny, vaše v Kristu duchovního života - chceme lidem 
nulou, to jsou velké teplotní rozdíly. sestra Marieta pomoci jak po stránce hmotné, tak 
Koneènì jsem se dostala na chvíli PØEDEVŠÍM po stránce lidské, 
k internetu, tak Vám píši a hodnì na Centrum Božího milosrdenství mravní, morální a duchovní. V našem 
celou farnost v modlitbách pamatuje- Do Paraguaye pøijel pøed dvaceti centru probíhají bìhem víkendù 
me pøi mši svaté, na všechny dobro- lety první františkán Polák Otec Rufin duchovní obnovy pro mládež.
dince a ty, kteøí pamatují na nás ve OFM Conv., který se usadil v hlavním Také jsou možné i osobní, indivi-
svých modlitbách. mìstì Asunción. On také pøišel duální duchovní cvièení v našem 

Chtìli bychom se už trošku postavit s projektem Centra Božího milosrden- centru a domluvit si program podle 
na vlastní nohy po finanèní stránce, ství. Pozdìji pøijeli další františkáni a individuálních potøeb. Každý den 
ale všechno zde je o penìzích. V bu- spolupracovali s Otcem Rufinem. Ten máme mši svatou pro veøejnost a ve 
doucnu bychom chtìli postavit vìtší získal jako dar 4 ha pozemkù 40 km ètvrtky veèerní adorace. Každé první 
pekárnu a péct kolem 500 kg chleba a od hlavního mìsta v Areguá v Cocue nedìle po mši svaté adorace s modlit-
sladkého peèiva, abychom si pøivydì- Guazu. Pozemek èekal více jak 15 let, bou o potøebné uzdravení. Naše knìze 
lali, ale momentálnì peèeme v naší plány a projekty byly jenom na papíøe. také lidé hojnì využívají k pøijetí 
malé pekárnì, která je pouze pro Františkánský provinciál v roce 2005 svátosti smíøení èi duchovnímu 
peèení 50 kg chleba. Nasadili jsme pøedložil Otci Markovi Dudovi OFM rozhovoru. Také naši knìží odpovídají 
pro peèení chleba více našich chlapcù Conv. tento zámìr, a tak bylo rozhod- na pozvání a vyjíždìjí i na velmi 
volontérù, kteøí pracují pøes celou nuto o výstavbì centra. Pozemek se vzdálená místa lidi vyzpovídat, od-
noc, kdežto dopoledne druzí kluci nachází mezi vesnicemi Cocue Gasu, sloužit mši a modlit se s nimi pøi 
rozvážejí chleba a pøijímají objednáv- San Migel a Estansuela, 10 kilometrù adoraci.
ky. Zde se nedovoláte finanèní po- od Aregui, 3 km od jezera Ypacarai na Naší snahou je vyvážit práci 
moci, protože je tu ve vládì velká jednom kopci. Pozdìji pøijíždí za s modlitbou, tìlesné s duchovní a 
korupce zednáøù. Chudí nemají františkánem Otcem Markem další - pomáhat po všech stránkách. Stále se 
žádnou moc, ochranu a jsou bezvlád- Otec Darek Gaczynski OFM Conv., nabízejí nové motivace a inspirace 
ní. Na dovolenou domù pojedu až a rozvíjí práci s dìtmi a mládeží. k práci. Snažíme se odpovídat na tyto 
pøíští rok, protože i letenky jsou pro Stavební práce zaèaly v lednu roku výzvy podle našich možností a sil. 
nás velmi drahé, stojí kolem 20.000,- 2006. Co se týèe financí, tak žijeme z Boží 
Kè. Zde je živobytí velice drahé až prozøetelnosti, z darù našich dobro-
neúnosné, není práce nebo za svou CENTRUM dnes: dincù, za které se dennì modlíme! 
práci mnozí nedostanou zaplaceno. Dnes má centrum bohatou èinnost. Z naší strany dìláme všechno, co je 
Proto si mnozí zdejší obyvatelé V centru mají svou komunitu bratøi v našich silách. Z našeho hospodáøství 
vydìlávají na ulici, èištìním aut, františkáni minorité OFM Conv. a máme maso, mléko a vejce, z pekárny 
oken. Mezi nimi je i velká èást dìtí sestry františkánky „opavské“ SMFO. náš chleba, který i prodáváme. Sestry 
a žen s dìtmi.  V Paraguaji je rovnìž Spolu s námi tady žije asi 25 mladých se snaží malovat na sklo èi péct na 
hodnì veøejných domù, chudé dívky dobrovolníkù (jejich poèet se mìní). prodej buchty nebo bábovky a pak 
èasto si vydìlávají na živobytí Dnes zde pøichází mladí lidé, kteøí volontérky chodí a prodávají. Tak se 
takovým ponižujícím a nemorálním chtìjí rozpoznat své povolání, svou snažíme získat aspoò nìjakou èástku 
zpùsobem. Je to velice smutné, ale životní cestu. To je jeden z dùležitých na živobytí. Ale na bìžný chod to 
realita je taková. V našem Centru, prvkù centra. Máme zde také jídelnu nevystaèí.           
kde žijeme a pracujeme, nabízíme pro dìti. Svážíme z okolí asi 100 dìtí - 
jiný zpùsob života. Velkou péèi u nás dostanou najíst, mají katechezi, P R O T O  T Í M T O  Z P Ù S O B E M  
vìnujeme problematické mládeži, výchovné aktivity, hry. Skrze tyto dìti CHCEME POPROSIT, JESTLI VÍTE 
drogovì závislým nebo rodinným se dostáváme blíže i k jejich rodinám. O NÌKOM, KDO BY NÁM MOHL 
problémùm dìtí, kterých se to nejvíce Také nìkteré dìti jsou zapojeny do I SEBEMENŠÍ ÈÁSTKOU PØISPÌT, 
dotýká. Jsou tu tzv. CADENY, je to adopce na dálku, aby mìly možnost se BUDEME VÁM VDÌÈNI. Pokud 
sociální úøad, který sbírá dìti na ulici nauèit aspoò èíst a psát. Studium také budete chtít více informací nebo se 
a sváží je k nám na urèitý èas, dokud umožòujeme tímto zpùsobem i našim budete chtít zeptat, jak peníze poslat, 
tento úøad nevyøeší podmínky pro dobrovolníkùm, kteøí pùl dne pracují o z v ì t e  s e  n a  a d r e s e :  
vrácení dìtí zpìt k rodièùm. a pak jdou studovat. Pracují, kde je marietav@seznam.cz
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Setkání nad evangeliem Diecézní setkání dìtí s otcem 

sv. Marka biskupem na Prašivé

Další setkání se uskuteèní v pátek 18. "Pane a� vidím." (Lk 18,41) 
èervna 2010 v 18.15 hodin v „sálce“ na Tradièní setkání s Otcem biskupem na 
faøe. Budeme se vìnovat 14. kapitole tohoto Prašivé ve ètvrtek 1. èervence 2010.
evangelia. Kdo máte, tak si vezmìte svou Program: 
Bibli. Srdeènì se tìší kaplan. 

areál Kamenité 
10.00 Zahájení 
10.30-11.30 Mše svatá 

Biømování
11.30-13.00 Výstup ke kostelíku 

Pøíští rok bude v naší farnosti biømování. Ti, sv. Antonína na Prašivé 
kdo chtìjí pøijmout svátost biømování a hora Prašivá 
pøíští rok dosáhnou vìk 18 let, si mohou 13.00-16.00 Spoleèný program 
vyzvednout pøihlášky u faráøe nebo kaplana 16.00  Závìreèné požehnání 
a odevzdat je nejpozdìji do 20. srpna 

Setkání se koná za každého poèasí.letošního roku. Pøípravy zaènou v záøí. 

Nezapomeòte si s sebou vzít pláštìnku a 
svaèinku. Bližší informace k odjezdu 

Odpoledne pro dìti tøinecké budou sdìleny v kostele ke konci èervna. 
farnosti

KDY: v sobotu 19. èervna 2010 
ve 14.30 hod. 

KDO: dìti se svými rodièi 

KDE: zaèneme v kostele spoleèným 
slavením mše svaté, pøi které budeme 
dìkovat za uplynulý školní rok. 
Následovat bude zábavný program na 
farní zahradì. Odpoledne zakonèíme 
táborákem. 

CO S SEBOU: špekáèek a chléb, 
sportovnìjší obleèení. 

Program na farní zahradì se bude konat 
jen za pøíznivého poèasí. Dìti budou mít 
možnost pøistoupit ke svátosti smíøení ve 
ètvrtek 17. èervna od 16.00-18.00 hodin, 
nebo v sobotu hodinu pøede mši svatou. 

Sdružení pøátel CZŠ a MŠ spoleènì 
s Církevní základní školou a mateøskou 
školou srdeènì zvou všechny, 
kteøí chtìjí strávit pøíjemné odpoledne,

na   Radovánky,  které se konají 

v pátek 11. èervna 2010 od 15:00 hod. 
v PZKO Tøinec Guty. 

V programu vystoupení žákù CZŠ a MŠ, 
atrakce pro dìti, program „Chválí celá 
rodina“, tombola, koncert rodiny Èinèalo-
vých… a také chutné obèerstvení. 

Vstupné: 50 Kè - dospìlí,  
      25 Kè - studenti, dìti zdarma.

Vstupenky budou slosovatelné.
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POŽEHNANÉ DNY A VŠECHNO 
DOBRÉ VÁM VYPROŠUJÍ BRATØI 
M I N O R I T É  A  S E S T R Y  
FRANTIŠKÁNKY A DOBROVOLNÍCI 
Z CENTRA Z PARAGUAJE. 

POKOJ A DOBRO!

Moji milí, zdravíme vás z daleké 
Paraguaje a vyprošujeme vše dobré. 
Obracíme se na vás s velkou prosbou 
o pomoc. Maminka jednoho našeho 
dobrovolníka Davida (který tady 
pomáhá už pátý rok) musela podstou-
pit operaci. Spolu s pøedoperaèními 
vyšetøeními vše stálo 2.200.000 
guarani -  to je na naše zhruba 9.000,- 
Kè.  A už teï víme o dalších vyšetøe-
ních, které ji èekají a které budou také 
(jako veškeré zdravotnictví tady) dra-
hé. Tady dokud si nekoupíte všechny 
vìci k operaci, vèetnì dárcù krve, tak 
prostì neoperují. A je jim jedno jestli 
je to životnì dùležité nebo ne, až si 
koupíš a budeš mít, budeme operovat. 
A tak je to nejen s operacemi, ale ve 
zdejším zdravotnictví zcela normální. 
Maminka žije s dìtmi sama (manžel jí 
opustil). Žijí velmi chudì, má 4 dìti - 
Davida (20 let a bydlí s námi 
v Centru), pak syna a dceru Mercedes 
(ve vìku støedoškolákù) a nejmladšího 
Ramona, který má 5 let a je mentálnì 
postižený. Kromì Davida všichni bydlí 
spolu a syn s dcerou pracují až do 
soboty v „bufetu“ a po práci chodí do 
veèerní školy. Maminka, pokud jí 
zdraví dovoluje, tam pracuje také. Ale 
výdìlek je tak malý, že stìží pokryje 
potøeby na jídlo a zaplacení školného 
(se kterým jim také pomáháme v rám-
ci adopce na dálku). Na operaci byly 
peníze pùjèeny a musíme je vrátit. 
Proto, jestliže víte o nìkom, kdo by 
mohl pøispìt, budeme vdìèní za 
sebemenší finanèní pomoc.

Pokud by vaše štìdrost byla vìtší, 
chceme pomoci jejímu synovi Davi-
dovi. V blízkosti Centra se dá koupit 
pozemek, kde by se èasem mohl 
postavit malý domeèek. Bydlet v blíz-
kosti Centra je Davidùv sen.  Chtìl by 
vystudovat veterináøství a pomáhat 
Centru v našem hospodáøství. V bu-
doucnu sem vzít i svou nemocnou 
maminku s malým Ramonem a 
pomáhat jim.

S pøáním všeho dobrého 

bratøi minorité 

a sestry františkánky z Paraguaje.

Milé maminky,

hledáte pro Vaše dítì hlídání?

Ráda bych Vám touto cestou nabídla 
hlídání Vašich dìtièek.

Od 1.6.2010 bude v provozu hlídací 
koutek, který se nachází v rodinném 

domku v Tøinci.
Dìtem bude zajištìno teplé jídlo, 

svaèinka a pití.
Cena hlídání 50Kè/hod, vèetnì jednoho 

teplého jídla.
Provozní doba je plánovaná od 6:30 
do 16:00 v pøípadì potøeby i déle.

Pøípadné dotazy volejte 
na tel.è.604 447 119

§
Sympatyków Radio Maryja w salce 
parafialnej o godz. 14:30.

§Niedziela 20.6.2010 – Program 
w Domu Emerytów na Soœnie od 
godz. 9:00  do godz. 11:00. Program 
wspólny z zespo³em „Ziarenka“ z Gu-
tów. Prosimy o owoce i domowe 
wypieki.

§Poniedzia³ek 28.6.2010 – Spotkanie 
z Pismem Œwiêtym i Katechizmem 
w salce parafialnej o godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian.

Sobota 19.6.2010 - Spotkanie 

Terminy spotkañ

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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most

10. nedìle v mezidobí (6.6.)
1. ètení: 1 Král 17,17-24; 2. ètení: Gal 
1,11-19; Evangelium: Lk 7,11-17 
Žalm: odp. Chci tì oslavovat, Hospodine, 
nebo� jsi mì vysvobodil.
Ref. S³awiê Ciê, Panie, bo mnie 
wybawi³eœ.

11. nedìle v mezidobí (13.6.)
1. ètení: 2 Sam 12,7-10.13; 2. ètení: Gal 
2,16.19-21; Evangelium: Lk 7,36-8,3
Žalm: odp. Odpus�, Pane, co jsem zavinil 
høíchem.
Ref. Daruj mi, Panie, winê mego grzechu.

12. nedìle v mezidobí (20.6.)
1. ètení: Zach 12,10-11; 2. ètení: Gal 
3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24
Žalm: odp. Má duše žízní po tobì, Pane, 
Bože mùj.
Ref. Ciebie, mój Bo¿e, pragnie moja 
dusza.

13. nedìle v mezidobí (27.6.)
1. ètení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. ètení: Gal 
5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62
Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým 
dìdièným podílem.
Ref. Pan mym dziedzictwem, moim 
przeznaczeniem.

14. nedìle v mezidobí (4.7.)
1. ètení: Iz 66,10-14c; 2. ètení: Gal 
6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny zemì!
Ref. Niech ca³a ziemia chwali swego 
Pana.

Poøad bohoslužeb v èervnu
§Nedìle 6.6.2010 – 10. nedìle v mezi- za dìti, mládež, žáky, studenty, 

dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 katechety, uèitele a vychovatele pøi 
èesky; první svaté pøijímání polských veèerní adoraci Nejsvìtìjší Svátosti 
dìtí. Oltáøní od 16.00 hodin.

§ §Pátek 11.6.2010 – Slavnost Nejsvì- Mše svatá v Domovì pro seniory na 
tìjšího Srdce Ježíšova. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl 

hodiny pøed zaèátkem mše svaté je §Nedìle 13.6.2010 – 11. nedìle v mezi-
možno pøistoupit ke svátosti smíøení.dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 

§polsky. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
sloužena každou sobotu v 15.30. Pøede §Nedìle 20.6.2010 – 12. nedìle v mezi-
mší svatou pøíležitost ke svátosti dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
smíøení.èesky.

§Ètvrtek 24.6.2010 – Slavnost Narození 
sv. Jana Køtitele.

§Nedìle 27.6.2010 – 13. nedìle v mezi-
dobí; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
polsky.

§Úterý 29.6.2010 – Slavnost sv. Petra 
a Pavla, apoštolù.

§Pátek 2.7.2010 – první pátek v mìsíci.
§Sobota 3.7.2010 – svátek sv. Tomáše, 

apoštola.
§Nedìle 4.7.2010 – 14. nedìle v mezi-

dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky.

§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 modl i tbou Korunky k Božímu 
Milosrdenství.

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

§Každý poslední pátek v mìsíci v prù-
bìhu celého školního roku se modlíme 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v èervnu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 4. èervence 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 22.6.2010.

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: Aby se všechny 
národní i nadnárodní instituce snažily zajistit 
úctu k lidskému životu od poèetí až do 
pøirozené smrti.

2. Misijní úmysl: Aby církve v Asii, které tvoøí 
„malé stádce“ mezi nekøes�any, poznávaly, 
jak mají pøedávat evangelium a vydávat 
radostné svìdectví o své oddanosti Kristu.

3. Národní úmysl: Aby rodina vìøících 
dovedla s odvahou bránit vzácný dar 
lidského života, a cítila spoluodpovìdnost za 
osudy zneužívaných a týraných dìtí. 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za 
nás!

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – èerven 2010

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

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz
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