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Já jsem, který jsem!

Bùh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak øekneš synùm Izraele: 'Ten, který jest, posílá 
mì k vám.'”
A ještì pravil Bùh Mojžíšovi: „Tak øekneš synùm Izraele: 'Hospodin, Bùh vašich otcù, Bùh Abrahámùv, 
Bùh Izákùv a Bùh Jakubùv, posílá mì k vám!' To je moje jméno na vìky, to je mùj název po všechna 
pokolení.“
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Tak jako každý rok se ženy a Ukonèení pouti jsme spoleènou 
matky z rùzných farností scházejí modlitbou prosili za obnovení 
na tradièní „Hromnièní pouti“ ve národa. Závìreèné požehnání na 
Šternberku, tak i letos se z našeho cestu nám udìlil Otec Koukal s dal-
modlitebního spoleèenství na ní šími pøítomnými knìžími.
vydalo pìt maminek. Vyjeli jsme 
èasnì ráno, abychom se dostali na Modlitba za obnovu národa: 
místo vèas. Letos se toto setkání Otèe, modlíme se za obnovu. Prosím, 
konalo v mìstském kulturním vylij svého Ducha na svùj lid a daruj 
domì, protože probíhala rekon- nám nové vidìní tvé slávy, novou 
strukce farního kostela. Pou� jsme zkušenost s tvou mocí, novou víru ve 
zahájili modlitbou radostného tvé Slovo a nové zasvìcení se do tvé 
rùžence, mezitím byla i možnost služby, aby tvá láska mezi námi 
pøistoupit ke svátosti smíøení. rostla a tvé království pøišlo. Vìøíme, 

V deset hodin zaèala mše svatá, 
Otèe, ve tvou ochranu proti úkladùm 

kterou celebroval P. Karel Vojtìch 
ïábla, který chce znièit tvé plány a 

Koukal. Bìhem mše se darovala 
úmysly. Prohlašujeme tì Pánem v svíce se symbolickou ofìrou matek. 
našich životech. A� se stane vùle tvá. Tento starobylý zvyk obnovily 
Amen. matky a ženy ve Šternberku v 1. 

Za spoleèenství matek A. K.pol. 18.stol., kdy se Morava obávala 
pruského vpádu. V mnohých 
moravských mìstech se konaly 
prosebné pobožnosti za odvrácení 
nebezpeèí. 1. února 1741 pøinesly 
do kostela zvìstování Panny Marie 
dvì ženy voskovanou svíci, jako 
obì� Matce Boží, aby skrze její 
pøímluvu byly jejich rodiny uchrá-
nìny od nepøátel. Svíce mìla hoøet 
pøi každé mši svaté po celý rok. Byla 
pak každoroènì obìtována v èase 
Hromnic.

Po spoleèném obìdì nás èekal 
duchovní program opìt s Otcem 
Vojtìchem Koukalem na téma: 
Osobní modlitba v životì ženy a 
matky. Po pøednášce následovala 
adorace, pøi níž se zpívaly písnì a 
nechybìla ani spoleèná modlitba za 
odpuštìní: Pane Ježíši, pøichá-zíme k 
tobì takoví, jací jsme. Litujeme svých 
høíchù. Prosíme tì, odpus� nám. Zcela 
se ti odevzdáváme, Pane Ježíši. 
Pøijímáme tì za svého Pána a 
Spasitele. Uzdrav nás, zmìò nás, 
upevni v nás vnitøního èlovìka. 
Milujeme tì Pane Ježíši, dìkujeme ti 
Pane Ježíši. Chtìly bychom tì následo-
vat každý den svého života. Amen.

Závìrem adorace bylo odevzdání 
napsaných jmen dìtí, jež byla 
napsána na pøipravená prázdná 
papírová koleèka, které jsme si pøed 
zahájením pouti pøipravili a takto je 
pak odevzdali do košíku. Tím byly 
odevzdány do Boží náruèe, pro-
støednictvím více než 600 žen a 
matek rùzných vìkových skupin 
nejen dìti, vnuci, ale i manželé, 
snachy, zeti nebo i celé rodiny. 

Misijní koláč e 2010
Letos se již po desáté uskuteèní v naší 
farnosti peèení misijních koláèù, které je 
spojeno s dobrovolnou sbírkou. Stejnì 
jako v letech minulých se budou 
rozdávat po všech mších svatých koláèe 
a jiné dobroty za dobrovolný finanèní 
pøíspìvek. Za takto získané peníze 
budeme moci opìt zaplatit školné a jiné 
dùležité potøeby našim  adoptovaným 
dìtem v Ugandì a na Ukrajinì. Akce se 
uskuteèní opìt na 4. nedìli postní, tj. 
14. bøezna 2010. Pøedem dìkujeme 
všem, kteøí nám pomohou a� už s 
peèením, rozdáváním nebo tìm, kdo 
sami nìco upeèou a donesou na faru 
v sobotu dne 13. bøezna v dobì 
od 18.00 do 18.30 hod. nebo v nedìli 
14. bøezna v dopoledních hodinách.

Jakékoliv dotazy k pøipravované akci 
vám rády zodpoví:  

Pavla Golasowská, tel: 604 223 971

Michaela Wawreczková, tel: 723 027 833

HROMNIÈNÍ POU� – ŠTERNBERK 6. 2. 2010

Po jmenování nového pražského 
arcibiskupa Mons. Dominika Duky 
pøinesl Katolický týdeník è. 9 z 2. 
nedìle postní rozhovor s odcháze-
jícím arcibiskupem Miloslavem 
kardinálem Vlkem. Pan kardinál 
v nìm mimo jiné dostal otázku:

Mùže být církev kompetentním 
kritikem státu, když stát platí její 
duchovní?

Pán kardinál odpovìdìl: Stát je 
neplatí, ale pøerozdìluje to, co 
získává z našeho majetku, který 
neprávem držel a dosud stále drží. 
Studie Vysoké školy ekonomické 
v Praze prokázala, kolik stát získal 
na majetku církve od roku 1948. 
Rozhodnì nesmíme chápat almužny 
ze strany státu jako úplatek za to, 
že budeme mlèet, Je tøeba smìøovat 
k tomu, aby bylo jasné, že si své 
lidi, tedy zamìstnance církve, 
platíme ze svého. 

Stokrát opakovaná lež pùsobí 
dojmem pravdy. Církve není placena 
státem. To, co stát dává na její 
provoz je pouze èástka z toho, co 
získává z drženého církevního 
majetku. Proè stát našim obèanùm 
neustále lže? 

P. František

K zamýš lení Na 1. postní nedìli jsem si, místo 
nedìlního odpoledne u televize, 
otevøel knihu Maxe Kašparù „O ra-
dostech lidské duše“. Náhodnì jsem 
tak otevøel èlánek o dojmologii. Po  
pøeètení tohoto èlánku mi pøišla na 
mysl letošní popeleèní støeda. Ráno 
skoro plný kostel a veèer - nabito, 
ani v ty nejvìtší svátky v roce. Což 
je na první pohled potìšující dojem.

O èem ten èlánek, který jsem èetl, 
byl? Tøeba o tom, jak už dìti školou 
povinné dìlají na rodièe dojem, že se 
uèí a když se nikdo z rodièù nedívá, 
tak vytáhnou pro nì zajímavìjší 
èetbu, na støední škole tento trik 
dopracovávají, pokraèuje se i na 
vojnì pøi rajónech podle hesla ,,co je 
mokré, to je èisté“. Vstupem do 
zamìstnání se tento ,,talent“ rozvíjí.

Dojmologie funguje i v duchov-
ním životì. Snažíme se udìlat dojem 
sám na sebe, na lidi kolem i na 
Boha. Celý rok žiji jak pohan, do 
kostela chodím podle poèasí, ke 
svátostem už vùbec ne, ale pro 
popelec pøijdu pokaždé. Mám pøi 
tom dojem, že jsem dobrý katolík a 
lidé z kostela musí tohoto dojmu 
nabýt také!

V této postní dobì máme 
pøíležitost být opravdovými nebo 
dojemnými.

akolyta Jan

*  *  *

POSTNÍ DOBA



Tuto výzvu slyšíme v dobì svatopostní a znalosti èetby mohu èíst. Mùže vejít i už pohoøela øada lidí. Nìkteøí nakonec 
èastìji než jindy. V titulku není celá,  má ušima: díky sluchu mohu slyšet. Ale co zakládali svoje církve a mìli pocit, že tím 
ještì svoje pokraèování: Nezatvrzujte svá dál? Mockrát jsme v pokušení øíci - ale to ohromí snad samého Pána Boha.
srdce! Ve dvou liturgických obdobích jsme jsem už slyšel, èi dokonce - to si pamatuji. K obrácení patøí taky ctnost dùvìry. 
zváni se zvláštním dùrazem k obnovì a Znovu opakuji: ale co dál? Kam šlo Boží Bùh nìco øíká a já mu prostì vìøím, 
prohloubení našeho vztahu k Božímu slovu. slovo dále? Pøi jídle pøijmeme sousto a dùvìøuji, že je to dobré a prospìšné, 
Je to doba adventní, která je pøípravou na rozžvýkané a smíšené se slinou polykáme. protože „Bùh nechce smrti høíšníka, ale 
slavnost Narození Pánì a pak doba svato- Dále se už starat nemusíme, protože aby se obrátil a žil“. Tady je taky jeden 
postní, která je zase pøípravou na obsa- zdravý organismus si s ním poradí. Projde dost zvláštní jev: co se týèe Boha a Božích 
hovì nejvìtší a nejdùležitìjší svátky v roce jícnem a støevy do trávícího traktu, kde vìcí, èlovìk doslova vyrábí všechny 
- Velikonoce. probìhne výbìr všeho životodárného, co možné pochybnosti: je to opravdu tak, 

Základem vztahu dvou lidí je øeè. Lidé potom tìlo dále buduje. Druhá èást postní nevymýšlejí si to knìží, vždy� knìz v tom èi 
se setkají a tìžko si pøedstavit, že pøi výzvy „nezatvrzujte svá srdce“ ovšem onom nežije, jak by se mohl k tomu 
tomto setkání mlèí a každý se dívá na pøipomíná, že neotevøeme-li Božímu slovu vyjadøovat… Však toho slyšíme nejednou 
jinou stranu. Jistì, stojím-li v autobuse, celou svou osobnost, celé svoje srdce, docela dost. Ale na stranì druhé pøijede 
nebo v obchodì, pak mì neobklopují vždy abychom Boží slovo pøijali s takovou nìjaký prodavaè hrncù, vysavaèù èi dek, - 
moji známí, se kterými si mám vždy co láskou, s jakou bylo Bohem dáno, nic a èlovìk hltá jeho vyprávìní o tom, jak je 
øíci. Ale i v takové situaci pøi kratièkém v našem životì neobohatí, ani nezmìní a ten hrnec bezvadný: mùžete v nìm 
setkání, nebo dokonce když se míjíme na to je veliká škoda. Zatvrzelost srdce se souèasnì vaøit polévku, smažit øízky, péct 
ulici, prohodíme vzájemnì pár slov. Èlovìk v první chvíli nemusí zdát nìjak nebezpeè- štrúdl a ještì eventuálnì div ne vyvaøovat 
by ale nemìl dopustit, aby jeho vztah nou, èlovìk si dokonce namlouvá, že proti kapesníky… a èlovìk se upíše na 
k Bohu byl pouze rychlým míjením, pøi Bohu nic nemá a proti Božímu slovu taky „pouhých“ tøicet èi více tisíc. A až zjistí, 
kterém by èlovìk udìlal znamení køíže a ne, Písmo už èetl, slyšel øadu kázání, byl jak dlouho bude muset splácet, tak se 
utíkal dále. Známe dobøe poèátek listu na øadì rekolekcí… Ale naskýtá se otázka: chytá za hlavu, - a není pomoci. Pak ještì 
Židùm, ve kterém se praví, že mnohokrát a co si z toho odnesl pro zmìnu života zjistí, že v tomto hrnci se všechno dìlat 
mnoha zpùsoby mluvil Bùh v minulosti vlastního? A to je pøece vývoj smìrem opravdu nemùže a že je k dostání normál-
k našim pøedkùm. Ta slova by mìli vyslovit k Bohu až ke svatosti, která není fanatis- nì v obchodì za patnáct set…! Tak 
i ti, kteøí tu budou jednou po nás, protože mem, ale jedinou originální podobou, ve vidíme: U Boha bychom stále pochybovali, 
Bùh promlouvá i k nám a to tím vzácnìji, které se mùže poznat i Bùh! (Jsme pøece váhali, vyrábìli nejrùznìjší pochybnosti a 
že k nám promlouvá skrze svého milova- stvoøeni k Jeho obrazu, nebo ne?) Proti pøijde èlovìk, kterého ani neznáme, ne-
ného Syna, který ustanovil církev, aby zatvrzelosti srdce pomùže jediné: upøímné víme, zda je odborník a doslova mu 
mimo jiné mluvil velmi konkrétnì a slyši- obrácení. Ovšem není všechno zlato, co se zobeme z ruky…!
telnì jejími ústy. Pøitom pochopitelnì tøpytí. Na to poukázal Pán Ježíš sám, když Takže: vidìt a slyšet ještì neznamená 
základem Božího zjevení je beze sporu mluvil o tom, že ne každý, kdo mu øíká pøijmout tak, jak Bùh chce. Budeme se 
Písmo svaté. Pane, Pane, musí nutnì vejít do jeho tedy ve svém vlastním zájmu uèit Boží 

Naši Otcové biskupové vyhlásili pastýø- království. V Obrácení totiž nejde o to, slovo nejen èíst, èi slyšet, eventuálnì 
ským listem o 1. nedìli adventní program abych se nauèil øíkat Pane, Pane, abych pamatovat si, ale vpustit ho do srdce, 
tøíleté pøípravy na jubilejní výroèí 1 150 let hledal svoji realizaci, ale abych se uèil plnit dùvìøovat mu. Pak mùžeme èekat ovoce.
od pøíchodu našich Slovanských vìro- vùli nebeského Otce. Tu poznávám z Bo- Bùh totiž neustanovil eventuální zázra-
zvìstù sv. Cyrila a Metodìje na Moravu. žího zjevení, ale taky z hlasu Církve. Zase ky jako zdroj ovoce, ani žádné zázraky 
Oni nám pøinesli ve srozumitelném jazyce bych mohl vzpomenout na velikou touhu nikomu neslíbil. A nám jde o pøijetí 
Písmo svaté, abychom z této pøebohaté mladého bohoslovce Karola Wojty³y vstou- nejvìtšího zázraku v dìjinách vesmíru, 
studnice moudrosti nebes pilnì vážili, - jak pit do karmelitánského kláštera. A kardinál kterým je Kristovo zmrtvýchvstání, protože 
zpíváme v jedné dobøe známé cyrilometo- Sapieha øekl kategoricky NE. A dobøe, že v nìm je obsaženo i naše vzkøíšení 
dìjské písni. Tento rok v tøíleté pøípravì to veden Duchem svatým udìlal. Tehdy to z mrtvých a život budoucího vìku.

P. FrantišekOtcové biskupové nazvali opìt Rokem mohlo být pro mladého bohoslovce veli-
Písma svatého. Není úplnì novým poznat- kým zklamáním, dnes víme, že bychom 
kem, že Písmo svaté ète i øada nevìøících nemìli velikého papeže Jana Pavla II. 
lidí, protože, jak øíkají, je tam mnoho Kdyby tento bohoslovec mìl zatvrzelé 
moudrosti. Tím spíše by mìl Písmo svaté srdce, mohl vystoupit ze semináøe, nebyl 
èíst a hlasu Božímu naslouchat vìøící nijak právnì vázán a nezávisle vstoupit do 
èlovìk, vždy� je to hlas milujícího Boha k karmelitánského kláštera. Z toho vyplývá, 
jeho milovanému èlovìku. Je tady ale že zatvrzelost srdce se nemusí nutnì 
jeden docela dùležitý bod: èíst a naslou- projevit v úplném odmítnutí Boha, ale 
chat. Ono dvojí má nìco spoleèného. Pøi tøeba v tvrdohlavém výbìru své cesty, 
èetbì vchází Boží slovo oèima: díky zraku kterou si myslím, že k Bohu dojdu. Na tom 
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Zaslechnete-li dnes Jeho hlas …

Postní farní rekolekce

Od 21.3.2010 do 25.3.2010 
probìhnou postní farní rekolekce. 
Rekolekèní promluvy vyhlásí 
O. Adam Rucki. V tyto dny bude 
sloužena kromì obvyklých mší 
svatých rovnìž mše svatá v 9.00 
hodin.
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«Jawn¹ siê sta³a sprawiedliwoœæ Bo¿a (...) Abstrahuj¹c od kwestii œciœle zwi¹zanej i «zst¹pi³, aby go wyrwaæ z r¹k Egiptu» (por. 
przez wiarê w Jezusa Chrystusa» z ¿ywnoœci¹, mo¿emy dostrzec w reakcji Wj 3, 8). Bóg s³ucha g³osu nêdzarza, a 

faryzeuszy sta³¹ pokusê cz³owieka, ¿eby w zamian chce, by Go s³uchano: domaga siê (Rz 3, 21-22)
upatrywaæ Ÿród³a z³a w przyczynach sprawiedliwoœci wzglêdem ubogiego (por. Syr 
zewnêtrznych. W wielu wspó³czesnych 4, 4-5. 8-9), przybysza (por. Wj 22, 20), Drodzy bracia i siostry!
ideologiach, jak dobrze popatrzeæ, wystêpuje niewolnika (por. Pwt 15, 12-18). Tote¿ aby ¿yæ Ka¿dego roku przy okazji Wielkiego Postu 
ta przes³anka: skoro niesprawiedliwoœæ w sprawiedliwoœci, trzeba wyzbyæ siê z³udze-Koœció³ zachêca nas do szczerego przeanali-
pochodzi «z zewn¹trz», to aby zapanowa³a nia, ¿e jest siê samowystarczalnym, wyjœæ zowania w³asnego ¿ycia w œwietle wskazañ 
sprawiedliwoœæ, wystarczy usun¹æ zewnêtrzne z g³êbokiego stanu zamkniêcia, który jest Ewangelii. W tym roku pragnê wam przedsta-
przyczyny, które uniemo¿liwiaj¹ jej urzeczy- Ÿród³em niesprawiedliwoœci. Innymi s³owy, wiæ parê refleksji, dotycz¹cych rozleg³ego 
wistnienie. Ten sposób myœlenia – napomina konieczne jest «wyjœcie» w sensie g³êbszym zagadnienia sprawiedliwoœci, obieraj¹c za 
Jezus - jest naiwny i krótkowzroczny. Nie- ni¿ to, którego Bóg dokona³ przez Moj¿esza - punkt wyjœcia s³owa œw. Paw³a: «Jawn¹ siê 
sprawiedliwoœæ, owoc z³a, nie ma jedynie wyzwolenie serca, którego sama litera Prawa sta³a sprawiedliwoœæ Bo¿a (...) przez wiarê 
zewnêtrznych korzeni; rodzi siê ona w sercu nie jest w stanie urzeczywistniæ. Czy zatem w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 21-22).
cz³owieka, w którym tkwi¹ zal¹¿ki tajemniczej cz³owiek mo¿e mieæ nadziejê na spra-
zmowy ze z³em. Psalmista z gorycz¹ uznaje: wiedliwoœæ?Sprawiedliwoœæ: «dare cuique suum»
«Oto zrodzony jestem w przewinieniu i Najpierw poœwiêcê trochê miejsca znaczeniu 
w grzechu poczê³a mnie matka» (Ps 51 [50], Chrystus, sprawiedliwoœæ Bogapojêcia «sprawiedliwoœæ», które w jêzyku 
7). Tak, cz³owieka os³abia wewnêtrzna si³a, Orêdzie chrzeœcijañskie jest pozytywn¹ ogó³u jest to¿same z wymogiem, by «daæ 
która ogranicza jego zdolnoœæ do komunii odpowiedzi¹ na ludzkie pragnienie sprawied-ka¿demu to, co mu siê nale¿y – «dare cuique 
z drugim cz³owiekiem. Z natury swojej otwarty liwoœci, jak stwierdza aposto³ Pawe³ w Liœcie suum», zgodnie ze s³ynn¹ formu³¹ Ulpiana, 
na swobodn¹ wymianê z innymi, czuje, ¿e do Rzymian: «teraz jawn¹ siê sta³a spra-rzymskiego prawnika z III w. W rzeczywistoœci 
dziwna si³a ci¹¿enia popycha go do zamkniê- wiedliwoœæ Bo¿a niezale¿na od Prawa (...) jednak ta klasyczna definicja nie precyzuje, 
cia siê w sobie, do wybicia siê «ponad» innych przez wiarê w Jezusa Chrystusa dla wszyst-czym jest owo «suum», które nale¿y ka¿demu 
i «przeciw» innym: jest to egoizm, konsek- kich, którzy wierz¹. Bo nie ma tu ró¿nicy: zapewniæ. To, czego cz³owiek najbardziej 
wencja grzechu pierworodnego. Adam i Ewa, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s¹ potrzebuje, nie mo¿e byæ zagwarantowane 
zwiedzeñ k³amstwem Szatana, gdy wbrew chwa³y Bo¿ej, a dostêpuj¹ usprawiedliwienia przez prawo. By móg³ on cieszyæ siê pe³ni¹ 
Bo¿emu przykazaniu siêgnêli po tajemniczy za darmo, z Jego ³aski, przez odkupienie, ¿ycia, potrzebuje czegoœ g³êbszego, co mo¿e 
owoc, zast¹pili logikê ufnoœci w Mi³oœæ logik¹ które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to mu byæ dane tylko darmo; moglibyœmy 
opart¹ na podejrzliwoœci i rywalizacji; logikê ustanowi³ Bóg narzêdziem przeb³agania dziêki powiedzieæ, ¿e cz³owiek ¿yje mi³oœci¹, któr¹ 
tego, kto przyjmuje, ufnie oczekuje na coœ od wierze moc¹ Jego krwi» (3, 21-25).mo¿e mu daæ jedynie Bóg, bo stworzy³ go na 
Drugiego –logik¹ tego, kto niecierpliwie Jaka jest zatem sprawiedliwoœæ Chrystusa? swój obraz i podobieñstwo. Z pewnoœci¹ 
zagarnia i postêpuje wed³ug w³asnego uznania Jest to przede wszystkim sprawiedliwoœæ przydatne s¹ i konieczne dobra materialne – 
(por. Rdz 3, 1-6), co w rezultacie nape³ni³o ich pochodz¹ca od ³aski, wed³ug której to nie Jezus sam zreszt¹ uzdrawia³ chorych, karmi³ 
niepokojem i niepewnoœci¹. W jaki sposób cz³owiek naprawia, uzdrawia samego siebie i t³umy, które za Nim chodzi³y, i niew¹tpliwie 
cz³owiek mo¿e uwolniæ siê od tej egoistycznej innych. Fakt, ¿e «przeb³aganie» dokonuje siê potêpia obojêtnoœæ, która równie¿ dziœ skazuje 
sk³onnoœci i otworzyæ na mi³oœæ? «moc¹ krwi» Jezusa, oznacza, ¿e to nie ofiary setki milionów istot ludzkich na œmieræ 

sk³adane przez cz³owieka uwalniaj¹ go od z powodu braku ¿ywnoœci, wody i lekarstw – 
Sprawiedliwoœæ i sedaqah ciê¿aru win, ale gest mi³oœci Boga, który jednak sprawiedliwoœæ «w rozdzielaniu» nie 
M¹droœæ Izraela oparta jest na g³êbokim otwiera siê a¿ do koñca, tak dalece, ¿e bierze daje cz³owiekowi ca³ego nale¿nego mu 
zwi¹zku miêdzy wiar¹ w Boga, który «podnosi na siebie «przekleñstwo», nale¿ne cz³owie-«suum». Tak jak chleba i bardziej ni¿ chleba 
nêdzarza z prochu» (Ps 113 [112], 7), a kowi, aby w zamian obdarzyæ go «b³ogos³a-potrzebuje on bowiem Boga. Œw. Augustyn 
sprawiedliwoœci¹ wzglêdem bliŸniego. Wyra¿a wieñstwem», które nale¿y siê Bogu (por. Ga 3, pisze: Skoro «sprawiedliwoœæ jest cnot¹, która 
to dobrze sedaqah – s³owo, którym w jêzyku 13-14). Natychmiast rodzi to jednak obiekcjê: ka¿demu przyznaje to, co mu siê nale¿y (...) 
hebrajskim okreœla siê cnotê sprawiedliwoœci. co to za sprawiedliwoœæ, gdy sprawiedliwy nie jest sprawiedliwoœci¹ ludzk¹ ta, która 
Sedaqah oznacza bowiem, z jednej strony, umiera za winnego, a winowajca otrzymuje odbiera cz³owieka prawdziwemu Bogu» (De 
pe³n¹ akceptacjê woli Boga Izraela; z drugiej w zamian b³ogos³awieñstwo, które nale¿y siê civitate Dei, XIX, 21).
–sprawiedliwoœæ wzglêdem bliŸniego (por. Wj sprawiedliwemu? Czy¿ nie jest zatem tak, ¿e 
20, 12-17), zw³aszcza ubogiego, przybysza, ka¿dy otrzymuje przeciwieñstwo tego, co «mu Sk¹d bierze siê niesprawiedliwoœæ?
sieroty i wdowy (por. Pwt 10, 18-19). Obydwa siê nale¿y»? W rzeczywistoœci to pokazuje Ewangelista Marek przytacza nastêpuj¹ce 
te znaczenia s¹ jednak¿e ze sob¹ powi¹zane, Bo¿¹ sprawiedliwoœæ, g³êboko ró¿ni¹c¹ siê od s³owa Jezusa, które siê odnosz¹ do tocz¹cej 
bowiem dla Izraelity dawanie ubogiemu to nic sprawiedliwoœci ludzkiej. Bóg w swoim Synu siê wówczas dysputy na temat tego, co jest 
innego jak nale¿ne odwzajemnienie siê Bogu, zap³aci³ cenê naszego wykupu, cenê na-czyste, a co nieczyste: «Nic nie wchodzi z 
który ulitowa³ siê nad nêdz¹ swojego ludu. Nie prawdê ogromn¹. W obliczu sprawiedliwoœci zewn¹trz w cz³owieka, co mog³oby uczyniæ go 
przypadkiem Moj¿esz otrzymuje tablice krzy¿a cz³owiek mo¿e siê buntowaæ, gdy¿ nieczystym; lecz to, co wychodzi z cz³owieka, 
z Prawem na górze Synaj po przejœciu przez uwidacznia ona jasno, ¿e cz³owiek nie jest to czyni cz³owieka nieczystym (...). Co 
Morze Czerwone. Oznacza to, ¿e przestrze- istot¹ samowystarczaln¹, ale potrzebuje wychodzi z cz³owieka, to czyni go nieczystym. 
ganie Prawa opiera siê na wierze w Boga, Drugiego, aby byæ w pe³ni sob¹. Nawróciæ siê Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego 
który pierwszy «wys³ucha³ skargi» swego ludu do Chrystusa, wierzyæ w Ewangeliê oznacza pochodz¹ z³e myœli» (Mk 7, 15. 20-21). 

ORÊDZIE OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI NA WIELKI POST 2010
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Milovaní bratøi a sestry, ného ètení Písma v malých spoleèen-
vstupujeme do postní doby, která stvích, kde se mùžeme uèit Božímu 
má být dobou intenzivnìjšího slovu správnì naslouchat a porozu-
duchovního života. Pøipravujeme se mìt i vzájemnì se povzbudit du-
na hlavní svátky církevního roku – chovními zkušenostmi s Boží mocí 
Velikonoce. Souèasnì chceme dnes v jeho slovì. V této zkušenosti 
zahájit delší pøípravu na výroèí s Písmem svatým budeme pokraèo-
1150 let od pøíchodu svatých Cyrila vat i v dalších letech.
a Metodìje. Víme, že oslava cyrilo- Tøíletí opøeme o to, co køes�ana 
metodìjských výroèí pøed 150 lety charakterizuje, tj. co nám sv. Cyril a 
znamenala velké náboženské i Metodìj pøinesli a èemu nás uèili. 
národní probuzení. Pøed padesáti Nikdo z nás se køes�anem nenarodil. 
lety byla tichým, ale mocným Køes�anem se z Boží milosti každý 
povzbuzením pro utlaèenou církev. stal. Stalo se tak ve køtu, a proto se 
I dnes mùžeme tato výroèí využít budeme zabývat tìmi sliby, které pøi 
k oživení církve v nových podmín- nìm zaznìly a které každoroènì 
kách. Cílem naší pøípravy je tedy o Velikonocích obnovujeme. První 
takové oživení a prohloubení naší rok vìnujeme svátosti køtu, druhý 
víry, aby z ní mìla užitek i obèan- biømování a tøetí svátosti eucharis-
ská spoleènost, která potøebuje tie.
obrodu. Køes�an nežije dva oddìlené životy – 
V pastoraèním programu pøípravy, bìžný civilní život a vedle toho život 
který vyhlásila biskupská konferen- náboženských úkonù. Žijeme jen 
ce, je jmenováno pìt základních jeden celistvý život. Jedinì tehdy, 
bodù, které se týkají obrody a pro- když do každého okamžiku, každé-
hloubení køes�anského života a také ho poèinu a slova pronikne Duch 
dokonèování již zaèatých dìl. Jsou lásky, který k nám pøichází ve 
pojmenovány takto: svátostech, stáváme se pravými a 
– Písmo svaté také pøesvìdèivými køes�any. Tepr-
– Homilie ve, když se takový láskou prozáøený 
– Katecheze a smysl dávající život promítne do 
– Plenární snìm našeho okolí, mùžeme mluvit o 
– Zbožnost tom, že druhým pøibližujeme 
Na všech budeme pracovat tak, jak samotného Boha, èi spíše, že je 
komu pøísluší. Dnes zahajujeme pøibližujeme k Bohu.
pøípravu na výroèí poèátku našeho Pùst je doba pøíhodná pro nový 
køes�anského a kulturního života, zaèátek, pro práci na sobì, pro 
který je spojen s dílem soluòských vlastní posvìcování i odøíkání. 
bratøí. Do cyrilometodìjského výroèí V tom smyslu doporuèujeme i 
zbývají necelé ètyøi roky. Tuto dobu zapojení do Postní almužny poøáda-
rozdìlíme na necelý vstupní rok a né Charitou. Pøejeme vám, abyste 
následné tøíletí. dokázali pokud možno dennì si 
Vstupní rok, tj. tento, chceme udìlat chvilku ztišení, na kterou se 
vìnovat Písmu svatému a uèit se budete tìšit, chvilku setkání s Ježí-
naslouchat Božímu slovu, které šem, kdy v duchu usednete k jeho 
našim pøedkùm zpøístupnili slovan- nohám jako jedni z uèedníkù a 
ským pøekladem svatí bratøi Cyril a pøeètete si nìkolik øádkù z evangeli-
Metodìj. Dnes se mùžeme radovat a. Pøijmìte je jako adresovaná právì 
z nového vydání Písma svatého vám a pokuste se osobnì Pánu 
urèeného pøedevším odborníkùm odpovìdìt. Možná pøi tom vzniknou 
s názvem Jeruzalémská Bible. Bì- otázky, možná nìèemu neporozu-
hem pøípravy vyjde i liturgický míte. Pak to vezmìte jako výzvu 
pøeklad, na který jste zvyklí z kos- k dalšímu hledání. Tak pùjdeme za 
tela. Všem vìøícím doporuèujeme, Kristem spoleènì a vìøíme, že už 
aby zvláštì v tomto roce èasto ote- velikonoèní oslava našeho vykoupe-
vírali Písmo svaté, pøedevším evan- ní a Kristova vítìzství bude pro nás 
gelia. Tak budeme blízko Kristu, novým obdarováním.
svému mistru, budeme mu naslou- Na spoleènou cestu všem ze srdce 
chat a jako uèenliví žáci se budeme žehnáme.
snažit uvádìt jeho slova v èiny. 

Váš biskup František Václav a ostatní Nabídneme vám rùzné biblické 
biskupové Èech a Moravyprogramy, napøíklad zpùsob spoleè-

Pastýøský list k první nedìli postní 2010, 
kterým se vyhlašuje pastoraèní program

w gruncie rzeczy w³aœnie to: wyzbyæ siê 
z³udzenia samowystarczalnoœci, aby uœwia-
domiæ sobie i zaakceptowaæ w³asny brak - 
brak innych i Boga, potrzebê Jego przeba-
czenia i Jego przyjaŸni.
Staje siê zatem zrozumia³e, ¿e wiara 
bynajmniej nie jest czymœ naturalnym, 
wygodnym, oczywistym: potrzeba pokory, by 
uznaæ, ¿e potrzebujê Drugiego, który uwolni 
mnie od tego, co moje, by daæ mi darmo, «co 
mi siê nale¿y». Dokonuje siê to zw³aszcza w 
sakramentach pokuty i Eucharystii. Dziêki 
dzia³aniu Chrystusa mo¿emy dost¹piæ 
«wiêkszej» sprawiedliwoœci, jak¹ jest spra-
wiedliwoœæ mi³oœci (por. Rz 13, 8-10), 
sprawiedliwoœæ tego, kto w ka¿dym przypadku 
zawsze czuje siê bardziej d³u¿nikiem ni¿ 
wierzycielem, otrzyma³ bowiem wiêcej, ni¿ 
mo¿na siê spodziewaæ.
W³aœnie dziêki temu doœwiadczeniu chrzeœ-
cijanin stara siê przyczyniaæ do kszta³towania 
sprawiedliwych spo³ecznoœci, w których 
wszyscy otrzymuj¹ to, co konieczne, aby ¿yæ 
na miarê w³asnej godnoœci ludzkiej, i w których 
sprawiedliwoœæ jest o¿ywiana przez mi³oœæ.
Drodzy bracia i siostry, uwieñczeniem Wiel-
kiego Postu jest Triduum paschalne, podczas 
którego równie¿ w tym roku bêdziemy wys³a-
wiaæ sprawiedliwoœæ Bo¿¹, która jest pe³ni¹ 
mi³oœci, daru i zbawienia. Oby ten czas pokuty 
by³ dla ka¿dego chrzeœcijanina czasem 
prawdziwego nawrócenia i intensywnego 
zg³êbiania tajemnicy Chrystusa, który przy-
szed³, by sta³o siê zadoœæ wszelkiej spra-
wiedliwoœci. Z tymi uczuciami wszystkim 
udzielam z serca Apostolskiego B³ogo-
s³awieñstwa.

podpisany: Benedykt XVI, papie¿

Watykan, 30 paŸdziernika 2009 r.

CHARITA TØINEC

VÁS SRDEÈNÌ ZVE 
NA

DEN OTEVØENÝCH 
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8. 3. 2010 
OD 10.00 – 16.00

ul. Lidická 1272
 (u HOTELU STEEL)

TÌŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
S VÁMI



Do kanceláøe advokátní kancelá- srdce dìtí…Je nìjaké východisko?
øe dopadaly skrze velké okno ve Nabízí se jedna možnost. Do 
francouzském stylu paprsky svìta, do života každého z lidí, 
odpoledního slunce. Rozbíhaly se mùže vejít opravdová láska s vel-
po pokoji a obzvláštì krásné kým L. Láska, která zapsala touhu 
odlesky házely zlaté vlasy mladé po neznièitelné lásce do lidských 
advokátky. Nádhera. Kontrastem srdcí. A takovou láskou je Bùh. 
vùèi tomuto výjevu byl výraz Zvláštní, jak zøetelnou paralelu lze 
jejího oblièeje. Beznadìj. Oèima vidìt mezi postupujícím „moder-
pøejíždìla po složkách na svém ním“ svìtem, který odmítá Boha a 
pracovním stole. Již tøetí rozvod mezi narùstajícím poètem rozve-
tento týden, pátý tento mìsíc, dených párù. Není snad toto 
pøièemž z nìho ubìhly teprve 2 zásadním bodem k zamyšlení? To 
týdny, honilo se jí hlavou. Na a� uváží každý sám. Láska dala 
jednu stranu, ano, právníci mají každému možnost se rozhodnout. 
práci, ale na druhou stranu, jak Ale a� už se rozhodneme jakkoli, 
mùže takováto práce pøinášet ta Láska neustále èeká a až ji 
naplnìní?! S hlavou plnou tako- nalezneme, naše srdce se plnì 
vých myšlenek sebrala kabátek a ztotožní se slovy prvního listu 
vydala se do ulic rozpálených  Korintským apoštola Pavla, tøinác-
kvìtnovým sluncem. tá kapitola: „Láska je trpìlivá, 

Statistiky hovoøí zcela jasnì. Na laskavá, nezávidí, nevychloubá se 
Ostravsku se rozvádí každý druhý a není domýšlivá. Nejedná ne-
pár. Ale jak je možné, že zpoèátku èestnì, nehledá svùj prospìch, 
slibnì vyhlížející lásky tak brzy nedá se vydráždit a nepoèítá 
zavane sníh nebo na nì napadne køivdy. Nemá radost ze špatnosti, 
silná vrstva prachu, kterou se ani ale vždy se raduje z pravdy. A� se 
jednomu  páru nechce setøít? Má dìje cokoliv, láska vydrží, láska 
cenu v dnešní dobì hledìt na má nadìji, láska vytrvá.“ Když 
manželství jako na nìco smyslu- dovolíme této Lásce vejít do 
plného? Rozèarování nad takovou našeho života a necháme ji pro-
situací jistì neprožívá jen mladá niknout všechny jeho oblasti, naše 
advokátka, ale spousty dalších lidí, vztahy a celkové bytí budou 
kteøí se ve svém životì snaží lásku stavìny na skále. 
nalézt. Zvláštì mladí lidé èasto Lucie Belianèinová

bojují s myšlenkou, zda má láska 
ještì v dnešním svìtì nìjakou 
cenu, vždy� mnoho z nich má 
rodièe, kterým to také zrovna 
nevyšlo nejlépe. Ale èlovìk je tvor, 
jež má ve svém srdci zapsanou, a� 
si to pøizná èi ne, touhu po 
neznièitelné lásce. Po lásce, která 
vydrží, po neznièitelné lásce, která 
naplní jeho život. A tak se potácí 
ze vztahu do vztahu, který tak 
èasto zevšední a ztroskotá již na 
malých pøekážkách. Zlomený a 
unavený, pod tíhou takovéto 
situace klesá k zemi a nemá chu� 
ani sílu vstát. Existuje tedy taková 
láska, kterou hledá? 

Nad takovou otázkou si láme 
hlavu jistì mnoho filozofù a 
psychologù. Možná hodnì lidí má 
pocit, že dnešní svìt už od 
takových hodnot dávno upustil. 
Vždy� následky máme všude 
kolem sebe. Mnoho rozvedených 
párù, rozvrácené rodiny, zlomená 
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Zvìstování
 Nìžný úsmìv krásy halí plavé vlasy 

jenž jak pramínky stékají po tváøi 
té, které oèi rozzáøí… zvìstování.

Srdce buší a láska tuší, 
že pøeveliké divy 
stanou se služebnici Pánì.
A tak v pokoøe na zkøížené 
dlanì duše 
odevzdává odpovìï nebi, 
poslu, jenž zvìst tuto pøináší.

Jeho š�astná tváø hledí na oltáø, 
jenž náhle v lùnì ženy tu je 
a Beránek v Duchu Božím 
se Otci obìtuje! AVE

                           Rudinec Stanislav

Láska Tábor pro dìti
Stejnì jako v loòském roce i letos 

poøádá naše farnost letní tábor pro 

dìti ve vìku 7 – 15 let. Tábor se 

uskuteèní ve dnech 4. – 11. 7. 2010 

na Orlím hnízdì (Pstruží). 

Podnikneme spoleènì „Cestu kolem 

svìta“ a navštívíme spoustu zajíma-

vých koutù naší planety. Poèet míst 

je omezen, proto se s námi na cestu 

mùže vydat jen prvních 40 pøihláše-

ných dìtí, takže se držte hesla: 

„Kdo zaváhá - nejede“. Uzávìrka 

pøihlášek je 30. dubna.

Cena „exkluzivního pobytu“ je 

1 200,- Kè vèetnì DPH. Vzhledem 

k „akèní cenì“ nepohrdneme 

žádným sponzorským darem, a� už 

vìcným èi finanèním.

     Tìšíme se na Vás!

Všichni vedoucí tábora

P.S. Odmìna je jistá v nebi. (Pán Bùh 

zapla�! Naším sponzorským darem 

je obìtovaný týden dovolené a 

neplacená služba.) 

§Sobota, 13.3.2010 – Spotka-
n ie  Sympatyków Rad io  
Maryja o godz. 14:30 w salce 
parafialnej. Przygotowanie do 
œwi¹tecznych ¿yczeñ.
§Poniedzia³ek 15.3.2010 – 

Spotkanie z Pismem Œwiêtym 
i Katechizmem o godz. 15:00 
w salce parafialnej.

Serdecznie zapraszamy wstyst-
kich parafian.

Program spotkañ

Pou� k Pannì Marii Bolestné 
v Licheni v Polsku se bude konat 
ve dnech 5. a 6. èervence 2010. 
Pøihlášky a bližší informace lze 
získat v nedìli 14. bøezna v do-
meèku. 
Cena zájezdu je 580,-Kè. 

Pozvánka na pou� 

*  *  *



„ Koœció³ podkreœla ze szczególn¹ radoœci¹, z kazania: „...Je to dùležité pøiznat, že jsme S³u¿y³ na Ukrainie, w Bia³orusi, w Rosji, na 
¿e równie¿ ludzie starsi maj¹ we wspólnocie høíšní. Všichni potøebujeme obrácení. Syberii ale tak¿e bli¿ej: w Jab³onkowie, 
chrzeœcijañskiej swoje miejsce i s¹ w niej Abychom se obrátili k Ježíši a šli za Ním. w Boguminie,  L ibercu,  Morawskie j  
u¿yteczni. Pozostaj¹ w pe³ni cz³onkami Naše nadìje je v Pánu.“Pouè mì o mé Trzebowej a teraz ponownie w Jab³onkowie.
wspólnoty i wezwani s¹ do wnoszenia cestì, Hospodine, abych kráèel v Tvé W niedzielê p. Márie Tvrdá zapozna³a 
swego wk³adu w jej rozwój poprzez pravdì a ne v moji pravdì.“ Co je to pravda? nas z bardzo ciekawym wyk³adem MUDr. 
œwiadectwo, modlitwê, a tak¿e - w miarê V dnešní dobì pravda je dùležitá a moc Jitki Krausowej z O³omuñca na temat 
mo¿liwoœci - dzia³alnoœæ.“ potøebná. Protože dnes je tolik falešných „Stárnutí jako úkol“.

Jan Pawe³ II lidí, kteøí nìco jiného mluví, ale jinak žijí. My Oto g³ówne tematy:
„ Wydadz¹ owoc nawet i w staroœci, pe³ni máme postupovat podle toho, jak nám øíká 1. Co je pro mne stárnutí a stáøí?
soków i zawsze ¿ywotni, aby œwiadczyæ, ¿e Ježíš. Máme se dívat do hloubky Eucha- 2. Pøedností a nedostatky tøetího vìku.
Pan jest sprawiedliwy.“ ristie, svátosti, a pak uvidíme, co nám dává 3. Dar stáøí - Jan Pavel II

Ps 92 Ježíš, èemu nás uèí. Jsme dnes pozváni na 4. Poslání tøetího vìku.
hostinu, abychom spoleènì slavili Eucha- 5. Pøíprava na stáøí

W tym roku spotkanie seniorów odby³o ristii, abychom spoleènì vytváøeli spoleèen- „ … Dùležitá vìc není v tom zda 
siê od 19. do  21. 2. w Domu Rekolekcyjnym ství. Eucharistie to je radostné dílo spásy, mùžeme dìlat mnoho nebo málo, ale  v tom, 
w Czeskim Cieszynie. Uczestniczyli w nim protože Ježíš obìtoval sebe. Dìkujme že se snažíme být pro Pána a lidi vdìènými 

Pánu, že je pro nás lékaøem naší duše…“seniorzy z ró¿nych miejsc diecezji ostraw- za život, pøedávat vìdomí, že jsme zdarma 
Fragmenty z wyk³adu: „...Víra a modlitba sko-opawskiej. Z parafii trzynieckiej przy- milováni.

bez skutkù jsou mrtvé. Dìláme dobré jecha³o 10 seniorów ze Wspólnoty Sympa- Rubáš nemá kapsy. Odnášíme si jen co 
skutky, pomáháme lidem a lidé nám tyków Radio Maryja.  G³ówn¹ organizatork¹ jsme odevzdali, darovali - jen lásku danou, 
pomáhají. Nemohli bychom žít a existovat i prowadz¹c¹ by³a p. Mgr Mária Tvrdá - pøijatou. Láska je aktivní pøání dobra 
bez pomoci druhého èlovìka. Sílu èerpáme koordynatorka wspólnot La vie Montante, druhému. Život je škola lásky. Stáøí je 
z Eucharistie a modlitby. Radost z Boha a  pracownica Centrum dla Rodziny i odpo- vhodný vìk pro doèis�ování a douèování…“
radost z lidí zvláštì v obtížích je nejdùleži-wiedzialna za wszystkie akcje z seniorami Dar stáøí - Jan Pawe³ II -  „… Koœció³ wie 
tìjší záchranou. Tato radost vychází ze ètení dobrze, ¿e wiele osób zbli¿a siê do Boga w diecezji ostrawsko-opawskiej. Prze-
Bible, z rozjímání a z mnoha zážitkù. Vìøící zw³aszcza w tak zwanym „z³otym wieku“ . wodnikiem duchowym by³ O. Cherubin 
èlovìk vidí ve svìtì to pozitivní. Vnímá Boží Zdobyte przez lata doœwiadczenia pomagaj¹ Marian Kuczowicz, OFM z  Jab³onkowa. 
milost mocnìji než høích. Proto není zlomen osobie starszej dostrzegaæ ograniczenie Program, jak zawsze na tego rodzaju 
strachem a zklamáním, zùstává i v tìž- spraw tego œwiata i g³êbiej odczuwaæ spotkaniach, by³ bardzo bogaty i urozmai-
kostech klidným a nadšeným…. potrzebê obecnoœci Boga w ¿yciu doczes-cony. Zajêcia odbywa³y siê nie tylko w Domu 

Bùh stvoøil èlovìka podobného sobì. nym. … Dlatego powinni oni opieraæ siê Rekolekcyjnym, ale tak¿e zwiedziliœmy kilka 
Jsme zde, abychom plnili Jeho vùli. Tak pokusom  nostalgicznego zamykania siê we koœcio³ów w polskim Cieszynie. Przewod-
èasto se modlíme „Buï vùle Tvá“. A pøece wspomnieniach z przesz³oœci, która ju¿ nie nikiem by³a nasza Halinka Sadowska, która 
chceme nìkdy, aby Bùh plnil naši vùli a wróci, lub wycofania siê z zaanga¿owania bardzo ciekawie opowiada³a o historii 
podle nìj se øídil. Bùh mì stvoøil, abych mu w teraŸniejszoœæ z powodu nowych koœcio³a filialnego pw. Œw. Krzy¿a, który 
sloužil zvláštním zpùsobem. On mi pøedal trudnoœci napotykanych w œwiecie….“swoje powstanie zawdziêcza jezuitom, 
urèité dílo, máme být na svém místì a którzy przybyli do Cieszyna w 1670 roku. 
hlásat pravdu. … W codziennym rachunku sumienia Zapozna³a nas tak¿e z histori¹ kaplicy pw. 

… Modleme se slovy Písma: „Velebím t rzeba zatem postawiæ sobie jako Œw. Rodziny, znajduj¹cej siê na terenie 
Tì, Pane, že tak podivuhodnì všechno podstawowe i zasadnicze pytanie: czy moim klasztoru Sióstr Mi³osierdzia œw. Karola 
øídíš. Zázraèná jsou Tvá díla, Tys stvoøil i myœleniem, moimi uczuciami, moim Boromeusza, któr¹ wzniesiono w latach 
mne. V lùnì mé matky jsi mì utkal, znal jsi zachowaniem kieruje mi³oœæ? Nie mi³oœæ 1877 – 1878. Jako pierwszy zwiedziliœmy 
mou duši. Ode dávna mé tìlo Ti nebylo w³asna, egocentryczna i samo-lubna, ale koœció³ parafialny pw. Œw. Marii Magdaleny, 
skryté. Tvé myšlenky mì vidìly, než jsem prawdziwa mi³oœæ, do ka¿dego cz³owieka, który w obecnej postaci powsta³ na 
byl stvoøen. Mé dny jsou urèeny døíve, než na wzór mi³oœci Chrystu-sowej…prze³omie 18. i 19. wieku. Wczeœniej kilka 
jsem jeden z nich žil. V knize jsou všechny Na pewno nikt z obecnych nie ¿a³owa³, wieków istnia³ jako koœció³ pw. Narodzin 
zapsané. Jak hluboké jsou Tvoje myšlenky, ¿e ten weekend spêdzi³ w otoczeniu Najœwiêtszej Marii Panny przy klasztorze 
Bože, a jak je jich mnoho.  Kdybych je chtìl seniorów w Czeskim Cieszynie. Pozostaje dominikanów. Koœció³ wraz z klasztorem 
seèíst, bylo by jich víc než písku. A kdybych podziêkowaæ O. Cherubinowi za to piêkne uleg³ zniszczeniu w po¿arze w 1789 roku. 
dospìl na konec, stále bych byl ještì u Bo¿e s³owo i obecnoœæ w naszej nowej Klasztor dominikanów zlikwidowano, a 
Tebe. Veï, Bože, mé srdce na cesty vìèné, wspólnocie. Pani mgr. Márii Tvrdej za œwi¹tyniê odbudowano jako nowy koœció³ 
abych vìdìl proè zde žiji a kde je mùj cíl. organizacjê ca³oœci, za ciekawy program i parafialny.
Amen.“ mi³y uœmiech dla wszystkich obecnych. We wszystkich zajêciach towarzyszy³ 

G³ówne podziêkowania nale¿¹ do Pana nam O. Cherubin, który nie tylko ods³u¿y³ 
Dyskusja by³a bardzo interesuj¹ca, Boga za wszystkie otrzymane dary w czasie Mszê œw. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego, 

poniewa¿ O. Cherubin ma bogate doœwiad- weekendowego spotkania seniorów.ale tak¿e wyk³ada³ na temat  modlitwy i 
czenia z ró¿nych miejsc pos³ugi kap³añskiej. Irena Szymonikowami³oœci do bliŸniego. Oto kilka fragmentów 
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most

3. nedìle postní (7.3.)
1. ètení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. ètení: 1 Kor 10,1-
6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
Ref. Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

4. nedìle postní (14.3.)
1. ètení: Joz 5,9a.10-12; 2. ètení: 2 Kor 5,17-21; 
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin 
dobrý.
Ref. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan 
Bóg.

5. nedìle postní (21.3.)
1. ètení: Iz 43,16-21; 2. ètení: Flp 3,8-14; 
Evangelium: Jan 8,1-11
Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil Hospodin, 
naplnila nás radost.
Ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

Kvìtná nedìle (28.3.)
1. ètení: Iz 50,4-7; 2. ètení: Flp 2,6-11; 
Evangelium: Lk 22,14-23,56
Žalm: odp. Bože mùj, Bože mùj, proè jsi mì 
opustil?
Ref. Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

Zelený ètvrtek (1.4.)
1. ètení: Ex 12,1-8.11-14; 2. ètení: 1 Kor 11,23-
26; Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm: ref. Kielech przymierza, to Krew 
Zbawiciela.

Velký pátek (2.4.)
1. ètení: Iz 52,13-53,12; 2. ètení: Žid 4,14-16; 
5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otèe, do tvých rukou porouèím 
ducha svého.

Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (4.4.)
1. ètení: Sk 10,34a.37-43; 2. ètení: Kol 3,1-4 
nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 
nebo pøi veèerní mši svaté Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který pøipravil Pán, 
jásejte a radujme se z nìho.
Ref. W tym dniu wspania³ym wszyscy siê 
weselmy. 

2. nedìle velikonoèní (11.4.)
1. ètení: Sk 5,12-16; 2. ètení: Zj 1,9-11a.12-
13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-31 
Žalm: odp. Dìkujte Hospodinu, nebo� je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá na vìky. 
Ref. Dziêkujê Panu, bo jest mi³osierny.

a

a

a

a

a

a

a

Poøad bohoslužeb v bøeznu
§Nedìle 7.3.2010 – 3. nedìle postní; 6.30 adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 

a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. 19.00 hodin.
§ §Nedìle 14.3.2010 – 4. nedìle postní; 6.30 Každý první pátek je po ranní mši svaté 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.
§ §Pátek 19.3.2010 – Slavnost sv. Josefa, Každý pátek vyjma prvního pátku  je výstav 

snoubence Panny Marie. Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 
§Nedìle 21.3.2010 – 5. nedìle postní; 6.30 Korunky k Božímu Milosrdenství.

§a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
§Ètvrtek 25.3.2010 – Slavnost Zvìstování Božskému Srdci Ježíšovu.

§Pánì. Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 
§Nedìle 28.3.2010 – Kvìtná nedìle; 6.30 je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
§Ètvrtek 1.4.2010 – Zelený ètvrtek; ráno mše svátosti smíøení.

§svatá není, 17.00 polsky, adorace v Getse-  Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
manské zahradì do 21.00. každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 

§Pátek 2.4.2010 – Velký pátek; den pøísného pøíležitost ke svátosti smíøení.
pùstu od masa a pùstu újmy; kostel bude 
otevøen od 14.00, v 16.00 pobožnost 
Køížové cesty a bezprostøednì po ní zaènou 
velkopáteèní obøady, zaèíná novéna k Bo-
žímu milosrdenství, vše bude èesky. 
Celonoèní adorace u Božího hrobu.

§Sobota 3.4.2010 – aliturgický den; adorace 
u Božího hrobu do 17.30, modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství, svìcení pokrmù 
v 10.00 a 14.00.

§Nedìle 4.4.2010 – Slavnost Zmrtvýchvstání 
Pánì, Boží hod velikonoèní; velikonoèní 
vigilie zaèíná v 4.30; mše svatá v 6.30 není; 
8.00 polsky, 10.00 èesky a 17.00 polsky. 
V 16.30 adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 
a modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. 

§Pondìlí 5.4.2010 – pondìlí v oktávu veliko-
noèním; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 
èesky. V 16.30 adorace Nejsvìtìjší Svátosti 
Oltáøní a modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství. 

§Nedìle 11.4.2010 – 2. nedìle velikonoèní 
(Božího milosrdenství); 6.30 a 10.00 polsky, 
8.00 a 17.00 èesky.

§Po celou postní dobu se koná každý pátek 
v 16.30 a nedìli v 16.20 pobožnost Køížové 
cesty v tom jazyce, v jakém je sloužena 
nedìlní veèerní mše svatá. Ve stejném 
jazyce je i veèerní páteèní mše svatá, ranní 
mše svatá je pak v jazyce opaèném.

§Každou postní nedìli po mši svaté v 8.00 
zpíváme „Gorzkie ¿ale czyli rozpamiêty-
wanie Mêki Pañskiej“.

§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. Pozor 
na páteèní mše svaté v dobì postní – 
veèerní mše svatá je ve stejném jazyce jako 
pobožnost Køížové cesty, ranní pak 
v opaèném jazyce.

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 

Nedìlní a sváteèní
liturgie v bøeznu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 4. dubna 2010. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 24.3.2010.

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 byla svìtová 
ekonomika øízena podle zásad spravedlnosti a 
poctivosti a s ohledem na skuteèné potøeby 
lidí, zvláštì nejchudších.
2. Misijní úmysl: Aby církve v Africe byly všude 
na celém kontinentu znamením a nástrojem 
usmíøení a spravedlnosti.
3. Národní úmysl: Aby køes�ané odolali 
pokušení konzumního stylu života a znovu 
objevili hodnotu postní káznì a støídmého 
zpùsobu života. 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za nás!
 

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – bøezen 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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