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Høích prvních lidí

Žena vidìla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si 
z nìho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu se jim obìma otevøely oèi a zpozorovali, že jsou 
nazí. Sešili tedy fíkové listy a udìlali si zástìry.

Gn 3, 6-7 (1. ètení, 1. nedìle postní)



V sobotu po svátku Uvedení Pánì do dìti, jsou pro nás drahocenným darem. Pomoz která chrání.“ Otec rovnìž vyzdvihl, že „Bùh 
chrámu se koná Hromnièní pou� matek, jejíž nám, Pane, vždycky si to pøipomínat, zvláš�, chce konat v nás a my mu nemáme stát v 
tradice sahá až do roku 1741, kdy poprvé když jsou v tìžkostech. Pane, vždy� žijí ve cestì. Je velmi dùležité, abychom svùj køest 

svìtì plném násilí, ve svìtì, který tì vždy obìtovaly šternberské ženy svíci Pannì Marii skuteènì žili. Bùh chce totiž prostoupit to 
neuznává, ve svìtì, kde se mohou stát terèem jako dar za ochranu jejich dìtí. V roce 1999 se obyèejné, co prožíváme. Køest je, když øíkám, 
posmìchu, když vyznají, že v tebe vìøí. tato tradice obnovila a každoroènì pøichází Bože, dávám se ti k dispozici, Ty mne veï. To 
Pomoz jim, aby byly silné. Pane, pomoz nám stále více žen a modlí se za své dìti. Ani letos, je køes�anství. Potom zakoušíme pokoj, radost 
poznat, že ty jsi stále s námi, že s námi sdílíš tj. v sobotu 5. února 2011, tomu nebylo jinak. a to vše šíøíme dál.“ 
radost i bolest, že jsi vítìz nad zlou mocí. Jsi Na tuto pou� se sjelo více jak 800 matek z celé Závìr pouti patøil našemu Pánu, kterému 
s námi, když se smìjeme, a pláèeš s námi republiky a mezi nimi i nás pìt z tøinecké jsme v Nejsvìtìjší Svátosti vzdali chválu a dík 
v bolestech. Prosíme tì, dej nám milosti, které skupinky Hnutí modlitby matek. za jeho milosti a dary, ale také za celý krásnì 
potøebujeme, abychom naplnily zámìr, který Jelikož chrám Zvìstování Panny Marie ve prožitý den. Bìhem adorace probìhl prùvod 
máš s naším životem a splnily své povinnosti Šternberku prochází rekonstrukcí, byla pou� již matek, které vkládaly lísteèky se jmény dìtí do 
v rodinách. Ty jsi všemohoucí Bùh, ty mùžeš druhým rokem v sále místního kulturního pøipravených košíèkù. Toto vkládání jmen do 
vìci zmìnit. Obracíme se k tobì s dùvìrou a domu. Ani tato skuteènost ovšem nic ne- košíèkù symbolizuje odevzdání našich dìtí do 
láskou, protože víme, že odpovíš na naše zmìnila na velmi pùsobivé atmosféøe. Sál i náruèe Ježíše Krista. 
prosby. Chceme si vždy pøipomínat, jak velmi balkón byl do posledního místa zaplnìn. Koordinátorka hnutí Modlitby matek za 
miluješ nás a naše dìti, a že nás povzbuzuješ, Pódium se stalo provizorním presbytáøem Èeskou republiku paní Rùžena Fialová se 
abychom ti odevzdaly své problémy. s obìtním stolem a sochou Šternberské rozlouèila s pøítomnými matkami a povzbudila 
Odevzdáváme se ti skrze pøímluvu Matky Boží Madony. Pou� zaèala spoleèným rùžencem a je k další èinnosti a hlavnì k modlitbám za 
a naší Panny Marie.“poté mší svatou, kterou celebroval P. Vojtìch jejich dìti. Zároveò podìkovala všem 

Po mši svaté a pøestávce na obìd Šíma, bývalý rektor olomouckého semináøe. organizátorùm a spolu s otcem Josefem 
pokraèoval program pouti pøednáškami Ve své homilii zdùraznil myšlenku, že Bùh Èervenkou pozvala na pøíští hromnièní pou� 
P. Vojtìcha a koordinátorky Hnutí modlitby miluje naše dìti víc než my a také vyzval matek, která se bude konat v Šternberku 
matek paní Rùženy Fialové. Rok 2011 je pøítomné k evangelizaci pøedevším doma v sobotu 4. února 2012 a to již v rekonstruova-
v rámci jubilea 1150 let pøíchodu sv. Cyrila v rodinách, protože tam je to nejtìžší. Po ném chrámu Zvìstování Panny Marie. Už se 
a Metodìje na naše území vìnován køtu homilii pøinesly dvì matky z místní farnosti všichni tìšíme a vìøíme, že nás z naší farnosti 
a nejinak tomu bylo v pøednášce otce pøed sochu Šternberské Madony obìtní svíci, pojede zase o nìco víc. U této pøíležitosti si 
Vojtìcha. Ten charakterizoval køest pøedevším kterou P. Vojtìch požehnal a zapálil. vás, které Hnutí modlitby matek zajímá, 
jako dar, ale také milost a osvícení. Øeèeno Shromáždìní se pak spoleènì modlili za své dovoluji pozvat na naše spoleèenství, které se 
velmi krásnì jeho slovy: „Køest je šat, který dìti: „Pane Ježíši, pøicházím pøed tebe jako koná vždy jednou za 14 dní ve ètvrtek v salce 
zakrývá naši hanbu, je to koupel, která nás matka. Prosím, abys žehnal mým dìtem a na faøe. 
omývá ale také peèe� Boží svrchovanosti, Ing. Silvie Brozdovávšem dìtem na celém svìtì. Dìkuji ti za naše 
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Hromnièní pou� matek ve Šternberku

Pieta
Pøi vyslovení tohoto termínu nemám høbitovech tato cedule není, to by nìkteøí úèastníci zapomnìli, že nejsou 
momentálnì na mysli nádherné ovšem nemìlo znamenat, že vstup na jarmarku, ale na høbitovì a knìz by 
sousoší z baziliky sv. Petra v Øímì, ale pejskùm na toto místo je dovolen. Pro se jich mìl zeptat, jestli mu dovolí zaèít. 
formu úcty k zesnulému èlovìkovi a ke inteligentního èlovìka nemusí být Je pohøební prùvod opravdu pøíležitost 
všemu, co s ním souvisí. Lidová spousta vìcí umístìna na tabuli, nebo si s nìkým popovídat? Nechejme si to 
moudrost øíká, že kultura národa se dána nìjakou vyhláškou. Ve své na chvíli, kdy se budeme vracet ze 
pozná i podle toho, jak se chová ke svým inteligenci cítí, že jsou vìci, které se høbitova a pøekroèíme høbitovní bránu. 
zesnulým. Je tedy na místì úcta prostì nemohou. Doufám, že ti, kteøí se Stejnì tak myslím, že i ten nejná-
k zesnulému tìlu i k místu, kde se poøád odvolávají na tabulky mají tøeba ruživìjší kuøák by si na høbitovì 
nachází, úcta ke hrobùm a høbitovùm, nad umývadlem doma tabulku nemusel zapalovat cigaretu. Stojím-li 
úcta k obøadu, èi bohoslužbì rozlou- s nápisem „Ráno a veèer si vyèisti u hrobu s nìkým,- tedy ne pøi pohøbu, 
èení. Mnoha lidem to u nás asi moc zuby“. Mám na mysli ale ještì jednu mluvím jen to nejnutnìjší a pokud 
nedochází a tak mùžeme i docela bìžnì vìc. Je to sám pohøeb. Po skonèení možno tiše. Možná o kousek dále stojí 
potkat na našich høbitovech lidi, kteøí bohoslužby doprovázíme rakev se nìkdo nad hrobem nedávno zesnulého 
tam pøicházejí v doprovodu pejska, zesnulým na høbitov a tady jsme drahého èlena rodiny a v jeho zármutku 
který nejednou pobíhá a oèùrává hroby. svìdky, nebo i úèastníky jednoho hrubì ho nejspíše nezajímá tøeba to, kam se 
Toto jednání nemùže být nikým a nièím a krajnì nepietního chování. Lidé se chystám na víkend, èi kde se právì dnes 
ospravedlnitelné. Mùžu mít svého v prùvodu nahlas baví, dokonce i smìjí mají v akci  kuøecí øízky. Proè tohle 
pejska rád, ale prostì je to a zùstane a vùbec jim to nepøipadá ponižující, všechno? Protože už sama biologie nás 
zvíøetem, které na høbitov nepatøí. trapné a hloupé. Vzpomínám si, že nazývá „homo sapiens“, èili èlovìk 
V mnoha mìstech a obcích jsou nìkolikrát jsem musel u hrobu dát prst moudrý a moudrý èlovìk by mìl mít 
dokonce na vstupní bránì cedule na ústa, abych mohl posvìtit hrob, do umìní piety jaksi v sobì.

P. Františekzakazující vodìní psù. Na našich kterého pak byla rakev uložena. Prostì 



Pøi jedné debatì, které se úèastnil i dnes již Tyto skuteènosti zøejmì nezùstaly bez dùsled- zaèaly tyto slavnosti opìt slavit veøejnì. Sergej 
zesnulý Otec kardinál Tomáš Špidlík, øekl  kù. Dne 1. prosince 1989 pøi své návštìvì Žerbilskij je dítìtem Sovìtského svazu, kde 
nìkdo, že Rusové jsou ateistický národ. Pan Vatikánu pøi soukromé audienci u papeže Jana nebyla svoboda projevu ani vyznání. Sergej si 
kardinál zpozornìl a øekl: „To už nikdy ne- Pavla II. poklekl Gorbaèov pøed papežem a myslí, že nejde jen o to koupit dárky a dobøe 
opakujte. Ruská duše je hluboce duchovní a prosil o odpuštìní zloèinù komunismu. Tuto se bavit. “Uvaøíme postní štìdroveèerní jídlo, 
køes�anská“. Pan kardinál jistì vìdìl, o èem skuteènost potvrzuje i nynìjší státní sekretáø jdeme do kostela a nikdy nezdobíme strome-
mluví. Byl svìtovì uznávaným teologem Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone ve své èek na Nový rok. Chvíli trvalo, než naše dítì 
zejména v oblasti køes�anského východu. knize o Fatimì. Gorbaèov byl taky pøistižen na pochopilo, že vánoèní stromeèek se zdobí na 
Vzpomnìl jsem si na nìj, když jsem nedávno kolenou u hrobu sv. Františka v Assisi. Vánoce pro Boha, ne pro Santa Clause.“ Pra-
èetl zajímavou vìc v èasopise Regina, který SSSR, který se vždy vyznaèoval tvrdým voslavná bohoslužba v moskevské katedrále 
u nás vychází. Jak øíká podtitulek tohoto protináboženským postojem, se od doby Krista Krále trvala do 2.30 hodin po pùlnoci.
èasopisu, je to èasopis pro duchovní oživení Gorbaèova zaèíná mìnit. Mohlo by se zdát, že Uvìdomme si tuto situaci. Ale též berme 
prostøednictvím mariánských zjevení a Eucha- to jsou všechno jen malé, kosmetické a v úvahu, že zlé síly se budou snažit znièit tyto 
ristie. To podstatné ze èteného uvádím i pro taktické úpravy. Události jsou ovšem tak nadìje. Podle zjevení Panny Marie se jim to 
naše zamyšlení. rozsáhlé a závažné, že pøihlédneme-li ke ale nepodaøí. Jde jen o to, kolik utrpení svým 

Lidé i mnozí vìøící jsou tak zahlceni zjevením, pochopíme jejich zásadní význam- nezájmem o obrácení umožníme negativním 
informacemi pro okamžité uspokojení, že nost. Dne 28. èervence 2010 se v Moskvì a silám zpùsobit. Panna Maria nás o tomto 
nevnímají vývoj svìta, který spìje ke š�ast- Kyjevì odehrálo nìco, co by mìlo každého nebezpeèí informovala a z Medžugorje nám již 
nému vyvrcholení. Ti, kteøí mají úctu k Pannì v historii orientovaného èlovìka pøivést k tøicet let pomáhá (první zjevení 24.6.1981). 
Marii a jejím zjevením, vìdí, že zvítìzí její úžasu. Rusko slavilo svùj køest, k nìmuž došlo Panna Maria urèitì zvítìzí, je jen otázkou, zda 
Neposkvrnìné Srdce, ale nevìdí, co si pod tím více než pøed tisíci lety v roce 988 za knížete s námi, nebo bez nás.
konkrétnì pøedstavit. Prezident USA Kennedy, Vladimíra. Dnes slaví ruský prezident Dimitrij Tolik informace z èlánku. Já jen pøidám dvì 
první a zatím poslední prezident katolického Anatoljeviè Medvedìv  zmrtvýchvstání køes- vzpomínky. Pøi pohøbu bývalého ruského 
vyznání, byl více než kdokoliv jiný vnímavý �anství, pøedevším ruské pravoslavné církve. prezidenta Borise Jelcina byli v katedrále 
k poselství, které pøicházelo skrze Vatikán od V katedrále sv. Sofie ve Velkém Novgorodì Krista Krále se úèastnili všichni pøedstavitelé 
Panny Marie Fatimské. Dne 14. øíjna 1962 zapálil ministerský pøedseda Vladimír Putin Ruska vèetnì prezidenta, premiéra a bývalého 
poøídilo výzvìdné letadlo snímek 162 nukleár- svíci a øekl: „Je to událost kolosálního šéfa Michaila Gorbaèova. Pøi slavení pravo-
ních hlavic umístìných na Kubì a namíøených významu, - Rusko provedlo historickou volbu.“ slavné liturgie se nestydìli držet s ostatními 
na USA. Následujícího dne obdržel tyto V Moskvì a jiných mìstech mají starostové hoøící svíce bez úšklebkù, èi jiných projevù 
snímky prezident Kennedy, který mìl rozhod- ještì odvahu zakázat podniky, které jsou distance. Pohøbu prezidenta Lecha Kaczyñ-
nout, jak na to USA odpoví. Nakonec i na v rozporu s morálkou. V Evropì se jich sta- ského a jeho choti Marie ve vavelské katedrále 
základì papežovy výzvy rozhodl, že nedojde rostové sami úèastní. O etice a mravnosti v Krakovì se úèastnil i ruský prezident Dimitrij 
k invazi, nýbrž k jednání. Bývalí sovìtští nelze diskutovat, buï za nimi pevnì stojíme, Medvedìv. I on se choval s veškerou úctou a 
èinitelé v roce 1992 potvrdili Spojeným státùm, nebo je popíráme. Ale dùsledky se nemohou nestydìl se veøejnì dìlat znamení køíže. Jistì 
že SSSR byl v pøípadì invaze na Kubu nedostavit. si pamatujeme na doby, kdy na nìkterých 
rozhodnut zahájit nukleární válku. Svìt byl Patriarcha Kirill uvádí (8.12.2010): Za budovách v naší vlasti byla umístìna hesla 
tedy pøed tøetí svìtovou válkou zachránìn posledních dvacet let vyrostlo 23 tisíce nových „Sovìtský svaz náš vzor“. Myslím, že by 
Kennedyho rozhodnutím. Na jaøe 2008 pravoslavných chrámù. Ruská pravoslavná v tomto smìru mohl tak trochu i našim vzorem 
uveøejnily noviny a televize zprávu, že Tony církev dosáhla za posledních dvacet let být. Jistì jsme tu a tam informováni o øadì 
Blair, bývalý britský premiér a politik svìtového neuvìøitelného rozkvìtu pøi obnovì církevní negativních jevù, ale co chceme po desetile-
významu vstoupil do katolické církve. Konver- infrastruktury, tedy kostelù a klášterù. tích duchovní devastace národa? Je ale 
ze Blaira nebyla záležitostí pouze soukromého „V žádné jiné zemi se nìco podobného sympatické, že se tam asi moc neopakuje 
charakteru, premiér založil „Nadaci Tonyho nepodaøilo. Svìt by mìl vìdìt, èeho je naše otøepaná fráze: „Taková byla doba…“ 
Blaira pro víru“ a zdùraznil tak význam schopná Svatá Rus,“ dodal patriarcha. Po- Budeme se my, køes�ané ještì poøád stydìt za 
náboženství pro lidstvo, které se utápí v laicis- ukázal na to, že toto rozsáhlé dílo bylo svoji víru a za nìkoho se schovávat? 
mu.Tony Blair se taky setkal v roce 2007 vykonáno ne v dobì hospodáøského rozkvìtu, P. František
s medžugorským františkánem P. Jozem. Tony politické stability, èi sociální harmonie, ale 
Blair ale není jediným státníkem, který vstoupil v dobì ekonomické, politické a sociální 
do kontaktu s Medžugorjem. Maria Pavlovi- konfrontace. V roce 2010 bylo vládou Ruska 
èová (vizionáøka z Medžugorje) poslala svého dohodnuto, že v samotné Moskvì bude 
èasu dopis prezidentu Reaganovi, ve kterém postaveno dalších 200 pravoslavných chrámù. 
píše o zjevení Panny Marie a o jejich výzvách Koncem roku 2010 se na Štìdrý veèer slavily 
k míru. Prezident Reagan nosil tento dopis vigilie Narození Pánì asi v 8500 klášteøích a 
u sebe a ukázal ho sovìtskému vùdci Michailu kostelech po celém Rusku. V katedrále Krista 
Gorbaèovovi pøi pøíležitosti podpisu smlouvy Spasitele se úèastnilo celonoèní vigilie na 
mezi USA a SSSR o omezení strategických 5000 lidí vèetnì ruského prezidenta Dimitrie 
zbraní v roce 1987. Pavlovièová sdìlila, že po Medvedìva a jeho rodiny. Tradièní pravoslav-
této události dal prezident Reagan koupit ná liturgie trvá více než jednu hodinu. Døíve 
sošku Panny Marie Fatimské a umístil ji byly Vánoce slaveny 25. prosince tak, jak je 
v Bílém domì. Po setkání s Reaganem tomu ve vìtšinì køes�anských zemí. Ale po 
požádal také Michail Gorbaèov prostøednict- revoluci v roce 1917 byly tyto svátky v celém 
vím sovìtské ambasády v Bìlehradì Marii Sovìtském svazu zrušeny stejnì jako ostatní 
Pavlovièovou o kopii poselství Panny Marie. náboženské slavnosti. Až v roce 1992 se 
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O èem nejspíš nevíme…

Gratulace
V sobotu 5. bøezna pøed 33 léty 
se pro tento svìt a tím i pro naši 
farnost narodil náš kaplan 
P. Adrian Koszembar. 
U této pøíležitosti Vám, 
Otèe Adriane, pøejeme 
pevné zdraví, Boží 
požehnání, ochranu 
a pøímluvu Panny Marie. 



„Ka¿dy z nas ma swoje powo³anie...kap³ani, sester. Ještì máme sestry v Jihlavì, „doros³oœci” jest odprawiona uroczysta msza 
osoby konsekrowane, œwieccy... Jest jednak v Olomouci, ve Zlínì a Uherském Hradišti. œwiêta. Poniewa¿ za wszystko trzeba p³aciæ 
jeszcze jeden jego szczególny rodzaj... S¹ Celkem je nás 55 v Èeské Republice. du¿e pieni¹dze, czêsto siê zdarza, ¿e 
tacy, którzy zostawiaj¹c za sob¹ wszystko, Z  naší kongregace máme také sestry doroœli maj¹cy ju¿ wspólnie dzieci, dopiero 
staj¹ siê darem wiary – wyruszaj¹ na v Rakousku a v Nìmecku. Otec misionáø, se zawieraj¹ zwi¹zek ma³¿eñski. W oœrodku 
misje ...” kterým spolupracujeme, jednou požádal misyjnym nie ma op³at za ¿adne us³ugi.

naši generální sestru – matku pøedstavenou, Nauka w szko³ach jest na bardzo niskim 
 „Idziemy do Boga nie drog¹, lecz mi³oœci¹.” jestli by nemohla dát sestry na výpomoc do poziomie. Uczeñ ma tylko krzes³o, zeszyt i 

 Œw. Augustyn Paraguaje, protože je tam potøeba ženských o³ówek. Ksi¹¿ki w ogóle dla niego nie 
rukou. Pøihlásily jsme se tøi. Šly jsme istniej¹. Niekiedy dziecko koñczy tylko dwie 

„W dziele misyjnym konieczna jest wspó³- dobrovolnì, abychom pomáhaly chudým klasy, poniewa¿ musi zarabiaæ i w ten 
praca wszystkich. Nikt w rzeczywistoœci nie rodinám, chudým dìtem. Na misie jsme se sposób pomagaæ finansowo w utrzymaniu 
jest  a¿ tak biedny, by nie móg³ nic ofiarowa- pøipravovaly celý rok ve Varšavì v Polsku. rodziny. Dzieci bardzo ciê¿ko pracuj¹. Nikt 
æ.” Takové misijní centra, kde se pøipravují nie chce pomagaæ biednym rodzinom. 

Jan Pawe³ II civilní osoby, øádové sestry, øádoví bratøi, Jednym z chyba nielicznych wyj¹tków jest 
øeholníci, diecézní knìží jsou ještì v Itálii a pewna mieszkanka Meksyku, która pocho-

W sobotê 12 lutego Wspólnota Sympa- ve Francii. Probíhá tam pøíprava na misie do dzi z Paragwaju. Dwa razy w roku odwiedza 
tyków Radio Maryja prze¿ywa³a bardzo Ruska, Afriky, Austrálie a do Jižní Ameriky. swoje strony rodzinne, kupuje krowê i 

Do centra pøijeli misionáøi z rùzných zemí a ciekawe popo³udnie z siostr¹ Mariet¹ funduje obiad dla ca³ej wioski. Dziêki 
øíkali nám svoje zážitky a èeho se máme Valárikow¹, mieszkank¹ Trzyñca, która zas³udze jej mê¿a wybudowano nawet 70 
vyvarovat, jak máme hospodaøit, jak przyjecha³a z dalekiej placówki misyjnej domków dla biednych rodzin.
pracovat, jak dodržovat hygienu. Upozornili Aregua z Po³udniowej Ameryki. Jest to W centrum misyjnym, oprócz wypieku 
nás na rùzné choroby, se kterými se bardzo odleg³y zak¹tek œwiata. Republika chleba, siostra Marieta piecze tak¿e babki, 
mùžeme setkávat. Nauèili jsme se poskyto-Paragwaju graniczy z Brazyli¹, Argentyn¹ i które s¹ rarytasem dla miejscowej ludnoœci, 
vat první pomoc dìtem a rodinám, také Boliwi¹. Jêzykiem urzêdowym jest hiszpa- a pieni¹dze ze sprzeda¿y zasilaj¹ kasê na 
pomoc pøi porodu. Uèili jsme se cizí  jazyky, ñski, u¿ywany jest tak¿e jêzyk guarani. potrzeby dzieci. Dziennie do centrum jest 
v mém pøípadì to byla španìlština. Také Panuje tu klimat zwrotnikowy. Du¿¹ przywo¿onych oko³o 100 dzieci. Najpierw 
nám øekli, že nejedeme do misie kvést, ale powierzchniê kraju zajmuj¹ lasy, poza tym mycie, ubieranie czystej bielizny, nakarmie-
se spalovat. Dávat jim lásku a to co jim wystêpuje tu roœlinnoœæ sawanowa, bagien- nie i dopiero póŸniej mo¿e zaczynaæ siê 
chybí – Boha  a Evangelium. Pøece Evange-na. Wiêkszoœæ mieszkañców stanowi¹ nauka i katecheza. Brak elektrycznoœci oraz 
lium je pøedevším o milování bližního. Tu Indianie, mniejsza iloœæ to Metysi, Kreole i wody w domach jest przyczyn¹ powstawa-
lásku, kterou nám dává Bùh my máme ludnoœæ pochodzenia europejskiego. Pa- nia ró¿nych chorób. Je¿eli nie ma pieniêdzy 
pøedávat dál.“ragwaj jest s³abo rozwiniêtym krajem na zap³acenie leczenia, to nie ma wielkich 

Siostra Marieta bardzo ciekawie opowia-rolniczym, bardzo ubogim, gdzie nie ma szans na wyzdrowienie. Siostra Marieta by³a 
da³a nie tylko o swojej pracy, ale tak¿e œredniej kasty. S¹ biedacy lub garstka bardzo szczêœliwa z poznania lekarki, która 
o dniu codziennym domorodych mieszka-panuj¹cych bogaczy, którym nie zale¿y na darmowo kontrolowa³a zêby dzieciom. Ich 
ñców. Na filmie i zdjêciach mogliœmy tym, by podnieœæ stopê ¿yciow¹. Wiêkszoœæ zêby s¹ w bardzo z³ym stanie, gdy¿ brak 
podziwiaæ piêkno okolicy, ró¿ne zajêcia mieszkañców ¿yje bardzo biednie, niektórzy pieniêdzy na szczoteczki i pasty do zêbów. 
w centrum misyjnym i radoœæ dzieci. nie maj¹ nawet pieniêdzy, ¿eby zapisaæ siê i Szkolne wakacje trwaj¹ 3 miesi¹ce, od 
W codziennych zajêciach pomagaj¹ otrzymaæ obywatelstwo, lub inne potrzebne grudnia do koñca lutego. W okresie œwi¹t 
siostrom ojcowie franciszkanie oraz 25 papiery i dokumenty. Biedne domki, dzieci nie otrzymuj¹ ¿adnych upominków. 
wolontariuszy. Z otrzymanych datków w których mieszka nawet 20 dzieci i Dopiero w dzieñ Trzech Króli zbiera siê 
pieniê¿nych, tak¿e tych z Czeskiej Republiki doros³ych, maj¹ tylko jedn¹ izbê oraz jedno w centrum nawet 300 dzieci, które z wielk¹ 
i Trzyñca jest wybudowana g³êboka studnia, ³ó¿ko i przykrycie. Jedzenie bardzo skrom- radoœci¹ œwiêtuj¹. Lubi¹ bardzo tañczyæ, 
zakupiony transformator oraz auto ciê¿a-ne. Centrum misyjne Aregua, w którym œpiewaæ, odgrywaæ przedstawienie, wystê-
rowe, które s³u¿y do przewo¿enia dzieci do przebywa siostra Marieta, jest odleg³e od powaæ i cieszyæ siê. Jeden misjonarz 
szko³y, chorych do szpitala itp. Jest tam Trzyñca oko³o 11.000 km drog¹ powietrzn¹. z Ekwadoru powiedzia ³ :  „Dzieciom 
bardzo du¿o dzieci i m³odzie¿y. Niestety Oœrodek misyjny prowadz¹ ojcowie francisz- w Europie, pomimo tego ¿e maj¹ wszystko, 
w Paragwaju panuj¹ inne obyczaje. kanie, dawniej byli tutaj jezuici. Siostra brak uœmiechu na twarzy. A dzieci 
Mê¿czyzna mo¿e mieæ z kobiet¹ nawet 16 Marieta pracuje w oœrodku przesz³o dwa w Paragwaju nie maj¹ nic, a s¹ bardzo 
dzieci, które póŸniej zostawia i rusza dalej, lata. Na pytanie, jak do tego dosz³o, ¿e szczêœliwe i radosne.”
¿eby z inn¹ m³odsz¹ znów zak³adaæ tzw. ocknê³a siê w tak piêknym i egzotycznym, Miejscowi ksiê¿a s¹ jakby odciêci od 
„rodzinê”. O dzieci troszczy siê starsze ale zarówno biednym zak¹tku œwiata, Rzymu, bardziej liberalni, ich wiara jest taka 
rodzeñstwo nawet wtedy, kiedy matka odpowiedzia³a: „Patøím do Kongregace œwiecka. Misjonarze z  Francji, W³och, 
przychodzi do domu tylko na weekend, bo Milosrdných Sester Tøetího Øádu Svatého Polski przekazuj¹ wiarê bardziej pe³niejsz¹ i 
w tygodniu stara siê zarobiæ przynajmniej Františka z Asisi. Naše hlavní heslo je g³êbok¹.
„parê koron” na ich utrzymanie. Dziewczyna "Milosrdenství všem bez rozdílù pohlaví, Indianie dostali od pañstwa wyznaczony 
uzyskuje pe³noletnioœæ w wieku 15 lat. rasy, národnosti. Hlavní generální dùm je kawa³ ziemi i ¿yj¹ dziœ w tzw. rezerwacie. 
Wtedy ubiera bia³¹ sukniê, a z okazji jej v Opavì, kde máme 31 už pomìrnì starších Jest ich oko³o 1500. Nosz¹ d³u¿sze w³osy, 
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Milí farníci,

vždy, když konèí zima a pøichází 
jaro, koná se v naší farnosti tradièní 
akce, kterou znáte pod názvem 
„misijní koláè“. Letos probìhne již 
11. roèník, kdy opìt budou po všech 
mších svatých  rozdávány pøed naším 
kostelem napeèené dobroty. Tak jako 
každý rok, bude výtìžek z Vašich 
dobrovolných darù poslán na zapla-
cení školného pro naše adoptované 
dìti v projektu „Adopce na dálku“. 
Letos tato akce probìhne již 3. nedìli 
postní, tedy 27.3.2011. Pøedem 
dìkujeme všem, kteøí se jakýmkoliv 
zpùsobem zapojí do akce tím, že nás 
buï finanènì podpoøí, že nìco sami 
napeèou nebo pomohou s rozdá-
váním. Pro ty, kteøí chtìjí napéct nìco 
doma, tak mohou své výrobky donést 
na faru v sobotu dne 26.3.2011 od 
18:00 do 18:30 nebo v nedìli dne 
27.3.2011 v dopoledních hodinách.  

Jakékoliv dotazy k pøipravované akci 
Vám rády zodpoví 

Pavla Golasowská 604 223 971 nebo 
Míša Wawreczková 723 027 833.

V sobotu 22.1.2011 se uskuteènil 
v PZKO Dolní Lištná již 5. roèník 
Plesu MO KDU-ÈSL Tøinec, kterého 
se zúèastnilo více než stovka spoko-
jených úèastníkù. V kulturním bloku 
vystoupila taneèní skupina Flamenco 
a s retro módní pøehlídkou se 
pøedstavily ženy ze Slezské diakonie 
z Azylového domu pro ženy Tøinec. 
Tradiènì byl na programu srdíèkový 
valèík, soutìž o královnu a krále plesu 
a bohatá tombola, na kterou pøispìla 
velká skupina našich sponzorù.

Výtìžek plesu 5000 Kè pøedal 
øeditelce Charity Tøinec Martì Bezec-
né Michael Trojka. 

Srdeènì zveme všechny na další 
roèník plesu, který se uskuteèní 
v lednu 2012.

Ing. Michael Trojka

Pøedseda oblastního výboru KDU-ÈSL

Misijní koláčŠtvanice 

Jen jednou zažít strach
a víš o èem je stateènost.
Tak vykroè cestou na vìènost,
jenž zdá se být v roklinách
a nedostupných výšinách … duše.

Klacky budou ti házet pod nohy
na bedra dávat tìžké úkoly 
povinností, jízlivì èekajíc
zda obstojíš. 

A drtit tvoje kosti budou mamonem
Ti, jenž se ohánìjí praporem 
svobody.

Tak otoè se a zapomeò na jejich 
tváøe, 
pohledem lásky od oltáøe 
a zmìò štvance na štvanou zvìø … 
Prostì vìø! Ave

Vìnováno našim vládcùm!

Stanislav Rudinec

Lidovecký ples 
ve znamení zábavy 

a obdarování 

inaczej siê ubieraj¹, inaczej mówi¹ i 
zachowuj¹ swoj¹ kulturê. Miejscowa 
ludnoœæ specjalnie ich nie lubi. Tym to jest 
smutniejsze, ¿e to Indianie s¹ u siebie, we 
w³asnym domu, który by³ im odebrany. 
Robi¹ piêkne rzeczy: ró¿añce, koraliki, 
torebki itp., które  póŸniej sprzedawaj¹ na 
lotniskach. 8 grudnia pielgrzymuj¹ piechot¹ 
do g³ównej bazyliki NPM. Oni bardzo czcz¹ 
Pannê Maryjê. PóŸniej nosz¹ jej figurê 
wokó³ koœcio³a, modl¹c siê i œpiewaj¹c. 

W ka¿dym roku centrum misyjne organi-
zuje spotkanie m³odych. W tym roku 
przysz³o ich oko³o 400. Dla nich s¹ 
organizowane koncerty, adoracje, msze 
œwiête i inne akcje, które pog³êbi¹ ich wiarê. 
Na pytanie, kiedy siostra powraca na misjê, 
tak odpowiada: „Já jsem pøijela na dovole-
nou, ponìvadž tam se pracuje „od vidím do 
nevidím“. Teï odpoèívám a nabírám nové 
síly. Hodnì spím a navštìvuji doktory. 
Prodìlávám rùzná vyšetøení, jestli je 
všechno v poøádku. Po setkání se sestrou 
generální jsem se dozvìdìla, že tady 
zùstanu ještì do èervence, protože v naší 
kongregaci bude volba nového pøedstaven-
stva a my mladé sestry se musíme toho 
zúèastnit. Budou  zmìny, ponìvadž sestra 
generální chce, abychom se vystøídaly, aby 
všechny mìly zkušenosti s misií.“
Jesteœmy pe³ni podziwu dowiedziawszy siê, 
jak trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê wybra³a 
nasza siostra Marieta. Mawia siê, ¿e na 
misjach trzeba mieæ mocn¹ wiarê i mocne 
buty. Koœcio³y i kaplice znajduj¹ siê nieraz 
w kompletnym buszu, daleko od jakiejko-
lwiek cywilizacji. Warunki s¹ wiêcej ni¿ 
skromne. Czêsto brakuje pr¹du i dróg 
komunikacji. Trzeba mieæ silny organizm i 
trzeba o siebie dbaæ, ¿eby znosiæ uci¹¿-
liwoœci codziennej pos³ugi i morderczy 
nieraz klimat. Nie tylko choroby czyhaj¹ na 
misjonarzy... 
Pamiêtajmy o nich w swoich modlitwach nie 
tylko podczas Dnia Misyjnego w trzeci¹ 
niedzielê paŸdziernika, ale ka¿dego dnia.

Irena Szymonikowa

Modlitwa za misje

Bo¿e, Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali 
Tw¹ prawdê i zostali zbawieni. 
Prosimy Ciê, zeœlij na ¿niwo Twoje robotni-
ków, którzy bêd¹ g³osiæ Twoje s³owo, tak jak 
g³osili je Aposto³owie, z pe³n¹ gotowoœci¹ 
serca, we wszystkich krajach i jêzykach, aby 
wszystkie ludy pozna³y Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga i Syna Twego, Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego, którego nam 
zes³a³eœ. Amen. 

XI. Pochod pro ž ivot
Máte-li možnost, pøijeïte 

v sobotu 26. bøezna do Prahy na 
XI. Pochod pro život.

V sobotu 26. bøezna 2011 dopoledne 
pøed Pochodem pro život máte 
možnost seznámit se s èinností 
obèanských sdružení, které se vìnují 
obnovì kultury života, podpoøe 
pøedmanželské a manželské èistoty 
a podpoøe rodiny. Setkání probìhne 
v pražském dominikánském klášteøe 
(Husova 8, Praha 1). Ve 13 hodin bude 
v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá 
obìtovaná za dìti zabité pøi umìlých 
potratech, za uzdravení a obrácení 
rodièù a lékaøù. Po 14. hodinì zaène 
již XI. Pochod pro život.

Za poslední rok zemøelo kvùli 
umìlému potratu 25 tisíc dìtí. Zùstali 
zde jejich zranìní rodièe. Nastal èas na 
zmìnu.

*  *  *

*  *  *
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„Køtem jste byli spolu s Kristem položeni do stále znovu roznìcován a postní doba nám vìtu, kterou Ježíš øíká samaøské ženì: „Dej mi 
hrobu, a tím také zároveò s ním vzkøíšeni“ nabízí pou� na zpùsob katechumenátu, který napít“ (Jan 4, 7). Je to vyjádøení Boží lásky ke 

(Kol 2, 12) byl pro køes�any prvotní církve nenahraditel- každému èlovìku a má v našich srdcích pro-
Drazí bratøi a sestry, nou školou víry a køes�anského života. Tento budit touhu po daru „pramene vody, tryskající-

postní doba, jež nás uvádí do slavení význam má i pro dnešní katechumeny. Svùj ho do života vìèného“ (Jan 4, 14). Tímto 
Velikonoc, je pro církev velmi cenným a køest totiž vskutku žijí jako rozhodující èin své darem je Duch Svatý, který promìòuje 
dùležitým liturgickým obdobím. Jsem rád, že existence. køes�any v „opravdové Boží ctitele“, kteøí 
se na vás mohu obrátit s konkrétním slovem, 2. Nejvhodnìjším zpùsobem, jak tuto pou� dokáží uctívat Otce „v duchu a pravdì“ (Jan 4, 
které umožní, aby tato doba byla prožita k velikonoèním svátkùm vykonat odpovìdnì a 23). Jedinì tato voda dokáže uhasit naši žízeò 
náležitým zpùsobem. S výhledem na oèeká- pøipravit se tak na oslavu Kristova zmrtvých- po dobru, pravdì a kráse! Jedinì voda, kterou 
vané koneèné setkání se svým Ženichem ve vstání, nejradostnìjší a nejslavnostnìjší dává Syn, dokáže svlažit pouš� naší neklidné a 
vìèných Velikonocích, spoleèenství církve události celého liturgického roku, nemùže být nespokojené duše, dokud „nespoèine v Bohu“, 
vytrvale bdí na modlitbách a koná skutky lásky. nic jiného než nechat se vést Božím slovem. jak zní slavný citát sv. Augustina.
Stupòuje tak své úsilí o oèištìní ducha, aby Církev nás proto v evangelních textech Nedìle „slepého od narození“ pøedstavuje 
mohla ještì hojnìji èerpat z tajemství vy- postních nedìlí vede k obzvláštì intenzivnímu Krista jako svìtlo svìta. Evangelium vyzývá 

 1) setkávání s Pánem a vyzývá nás, abychom každého z nás: „Vìøíš v Syna èlovìka?“ koupení nový život v Kristu, našem Pánu.
znovu kráèeli po stupních køes�anské iniciace: „Vìøím, Pane“ (Jan 9, 35.38), vykøikuje slepec 1. Tento život nám byl dán už v den našeho 
v pøípravì na pøijetí svátosti znovuzrození pro radostnì a stává se hlasem všech vìøících. køtu, kdy jsme „se stali úèastnými Kristovy 
katechumeny, nebo v pøípadì pokøtìných jako Toto zázraèné uzdravení je znamením, že smrti a zmrtvýchvstání“ a kdy pro nás zaèalo 
odhodlání podniknout nové a rozhodující kroky Kristus nám chce dát nejen zrak, ale také „radostné a povzbuzující dobrodružství uèed-

 2) v sequela Christi – následování Krista – a ještì otevøít náš vnitøní pohled, aby se naše víra níka“.  Svatý Pavel ve svých dopisech opako-
dokonaleji se mu odevzdat. prohlubovala a my mohli poznat Krista jako vanì zdùrazòuje toto jedineèné spoleèenství 

První nedìle této cesty postní dobou svého jediného Spasitele. On osvìtluje každou s Božím Synem, které vzniká obmytím køestní 
objasòuje složitost naší lidské existence zde temnotu našeho života, a vede všechny lidi, vodou. To, jakým Božím darem køest skuteènì 
na zemi. Vítìzný boj s pokušením, jímž zaèalo aby žili jako „dìti svìtla“.je, nejlépe ilustruje skuteènost, že vìtšina lidí 
Ježíšovo pùsobení, je pozvánkou k tomu, O páté nedìli postní, když se ète zpráva pøijímá køest jako dìti: nikdo si vìèný život 
abychom si hloubìji uvìdomili, jak jsme køehcí, o Lazarovì vzkøíšení, jsme postaveni pøed nemùže zasloužit vlastním úsilím. Milosr-
a mohli tak pøijmout milost, která osvobozuje nejvyšší tajemství své existence: „Já jsem denství Boží, které zahlazuje høích a dává nám 
od høíchu a znovu nám dává sílu v Kristu, jenž vzkøíšení a život… Vìøíš tomu?“ (Jan 11, žít náš život v tom „smýšlení, jaké mìl Kristus 

 4) 25–26). Pro køes�anské spoleèenství je to je cesta, pravda a život.  Je to naléhavá výzva Ježíš“ (Flp 2, 5), se lidem pøedává zdarma.
chvíle, kdy má – spoleènì s Martou – všechny k tomu si pøipomenout, že køes�anská víra Apoštol národù ve svém Listì Filipanùm 
své nadìje upøímnì vložit do Ježíše z vyžaduje, aby èlovìk jednal podle Ježíšova vyjadøuje smysl promìny, k níž v èlovìku 
Nazareta: „Ano, Pane, vìøím, že ty jsi Mesiáš, pøíkladu. Ve spojení s ním má bojovat „proti dochází, prostøednictvím úèasti na smrti a 
Syn Boží, který má pøijít na svìt“ (Jan 11, 27). tìm, kteøí mají svou øíši tmy v tomto svìtì“ zmrtvýchvstání Kristovì, a poukazuje na 
Spoleèenství s Kristem v tomto životì nás (Ef 6, 12), kde pùsobí ïábel. Ani dnes stanovený cíl: „Tak na sobì poznám Krista i 
pøipravuje na to, abychom pøekonali hranici nepøestává pokoušet èlovìka, který se chce moc jeho zmrtvýchvstání a úèast v jeho 
smrti a mohli žít navìky v nìm. Víra ve pøiblížit k Pánu. Kristus z tohoto zápolení utrpení; a protože umøel on, i já mu chci být 
vzkøíšení mrtvých a nadìje na vìèný život ovšem vychází jako vítìz, otevírá naše srdce v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i 
otevírají našemu pohledu nejvyšší smysl naší nadìji a vede nás k vítìzství nad nástrahami vzkøíšení z mrtvých“ (Flp 3, 10–11). Køest tedy 
existence: Bùh stvoøil èlovìka ke vzkøíšení a k zla.není jen nìjakým obøadem minulosti, ale 
životu; tato pravda dává skuteèný a koneèný Evangelium o promìnìní Pánì nás nechává skuteèným setkáním s Kristem, jenž pøetváøí 
význam lidským dìjinám, osobnímu i spole-nazírat Kristovu slávu, jež pøedjímá vzkøíšení a celé bytí pokøtìného, udìluje mu božský život 
èenskému životu všech lidí, kultuøe, politice i ohlašuje zbožštìní èlovìka. Køes�anské a volá jej k upøímnému obrácení, jehož 
ekonomii. Bez svìtla víry se celý vesmír spoleèenství si je dobøe vìdomo toho, že je poèátkem i oporou je milost a pokøtìný tak 
uzavírá do hrobu zbaveného jakékoliv budouc-Ježíš vede, tak jako apoštoly Petra, Jakuba a mùže rùst do plné míry Kristovy dospìlosti.
nosti a nadìje.Jana, na vysokou horu, kde byli sami (srov. Mt Jedineèné pouto spojuje køest s postní 

Cesta postní dobou vrcholí ve velikonoèním 17, 1), aby v Kristu, jako synové a dcery dobou, která je pøíhodným èasem k tomu, aby 
triduu, zvláštì ve vigilii posvátné noci: v Synu, znovu pøijali dar Boží milosti: „To je èlovìk zakoušel spasitelnou milost. Otcové II. 
obnovením køestního slibu znovu potvrzujeme, mùj milovaný Syn, v nìm mám zalíbení; toho vatikánského koncilu vyzvali všechny pastýøe, 
že Kristus je Pánem našeho života, toho poslouchejte!“ (Mt 17, 5). Je to pozvání, aby do liturgie hojnìji zapojovali „køestní prvky 

 3) života, který nám Bùh dal tehdy, když jsme byli abychom se vzdálili od hluku každodenního obsažené v postní liturgii“.  Církev totiž 
zrozeni „z vody a z Ducha Svatého“, a znovu života a pohroužili se do Boží pøítomnosti. Bùh velikonoèní vigilii vždy spojovala se slavením 
vyznáváme, že jsme pevnì odhodláni nám chce každý den svìøovat své slovo, které køtu: v této svátosti se uskuteèòuje nesmírné 
odpovìdìt na obdrženou milost, abychom byli proniká až do nejhlubšího nitra, kde se tajemství, v nìmž èlovìk umírá høíchu, získává 
jeho uèedníky.rozeznává dobré od zlého (srov. Žid 4, 12), podíl na novém životì zmrtvýchvstalého Krista 

a tak posiluje naše odhodlání následovat 3. Ponoøení do Kristovy smrti a zmrtvých-a dostává téhož Božího Ducha, který Ježíše 
Pána. vstání ve svátosti køtu na nás naléhá, abychom vzkøísil z mrtvých (srov. Øím 8, 11). Tento 

každý den osvobozovali své srdce od Liturgie tøetí nedìle postní nám pøedkládá nevyèíslitelný dar musí být v každém z nás 

Poselství papež e Benedikta XVI. k postní době  2011

 1) Srov. Èeský misál. Preface 1. postní. Praha: Sekretariát Èeské liturgické komise, 1983, s. 389.
 2) BENEDIKT XVI. Homilie o svátku Køtu Pánì, 10. ledna 2010.
3) II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium (4. prosince 1963), è. 109. Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995.
 4) Srov. Uvedení do køes�anského života, è. 25. Praha, Sekretariát èeské liturgické komise 1987.
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 5) Srov. BENEDIKT XVI. Encyklika o køes�anské 
lásce Deus caritas est (25. prosince 2005), è. 12. 
Praha: Paulínky-ÈBK, 2006.

hmotných bøemen, od sebestøedného vztahu 
ke „svìtu“; od vztahu, který nás ochuzuje a 
brání nám, abychom se otevøeli a dali 
k dispozici Bohu a bližnímu. V Kristu se Bùh 
zjevil jako láska (srov. 1 Jan 4, 7–10). Kristùv 
køíž, „slovo o køíži“, zjevuje Boží spasitelnou 
moc (srov. 1 Kor 1, 18), jež má èlovìka znovu 
pozvednout a dovést ke spáse: je to láska ve 

5)
své nejradikálnìjší podobì.  Tradièní praxí 
postu, almužny a modlitby, které jsou 
vyjádøením našeho odhodlání obrátit se, nás 
postní doba uèí, jak mùžeme žít lásku ke 
Kristu stále radikálnìjším zpùsobem. Pùst, 
k nìmuž èlovìka mohou vést nejrùznìjší 
motivy, má pro køes�ana hluboce náboženský 
význam: tím, že svùj stùl prostíráme skromnìji, 
se uèíme pøekonávat sobectví a žít v logice 
daru a lásky; tím, že snášíme jistou míru 
nedostatku – a nejen v tom, èeho máme 
nadbytek – se uèíme odhlížet od svého „já“, 
objevovat nìkoho, kdo je nám nablízku, a 
poznávat Boha v tváøích mnoha bratøí a sester. 
Pro køes�any totiž pùst není dùvodem ke 
skleslosti a uzavírání se do sebe, ale více nás 
otevírá Bohu i potøebám druhých lidí a dovo-
luje tak lásce k Bohu, aby se stala i láskou 
k bližnímu (srov. Mk 12, 31).

Na své cestì èasto musíme èelit pokušení 
vlastnit a lásce k penìzùm, které narušují Boží 
prvenství v našem životì. Chamtivá touha po 
majetku vede k násilí, vykoøis�ování a smrti. 
Právì proto nám církev obzvláštì v postní 
dobì pøipomíná praxi almužny, tedy schopnos-
ti dìlit se. Zbožštìní hmotného majetku 
naopak zpùsobuje, že se nejen vzdalujeme 
jeden druhému; ale kromì toho okrádá 
èlovìka, èiní jej neš�astným, klame jej a svádí, 
aniž by plnilo své pøísliby. Klade totiž hmotná 
dobra místo Boha, jediného zdroje života. Jak 
mùžeme porozumìt Boží otcovské dobrotì, 
jsou-li naše srdce plná sobectví a vlastních 
plánù, které nám nalhávají, že se tak mùže 
zajistit naše budoucnost? Pokušením je myslet 
si to, co boháè z podobenství: „Máš velké 
zásoby na mnoho let…“ Všichni však známe 
Pánùv soud: „Blázne, ještì této noci budeš 
muset odevzdat svou duši…“ (Lk 12, 19–20). 
Praxe almužny obrací naši pozornost 
k Božímu prvenství a vede ke vnímavosti vùèi 
druhým lidem, nechává nás znovu objevit 
dobrotu Otce, pøijmout jeho milosrdenství.

Bìhem celé postní doby nám církev 
pøedkládá Boží slovo v hojnìjší míøe. Tím, že 
o nìm rozjímáme a pøijímáme ho do svého 
nitra pro každodenní život, se uèíme cennému 
a nenahraditelnému zpùsobu modlitby. Když 
pozornì nasloucháme Bohu, který stále mluví 
k našemu srdci, dostáváme posilu na cestì 
víry, kterou jsme zahájili v den køtu. Modlitba 
nám také umožòuje, abychom vnímali èas 
novým zpùsobem: bez perspektivy vìènosti a 

transcendence èas totiž jednoduše smìøuje 
naše kroky k horizontu, jenž nemá budouc-
nost. Naopak – když se modlíme, nacházíme 
èas pro Boha, chápeme, že jeho „slova 
nepominou“ (srov. Mk 13, 31) – a vstupujeme 
s ním do dùvìrného spoleèenství, které nám 
„nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). To nás otevírá 
pro nadìji, která nezklame, pro vìèný život.

Ve zkratce tedy mùžeme øíci, že cesta postní 
dobou, jež nás zve k tomu, abychom rozjímali 
o tajemství køíže, nás má pøipodobnit Kristu ve 
smrti (srov. Flp 3, 10), uskuteènit tak hluboké 
obrácení našeho života a nechat se promìnit 
pùsobením Ducha Svatého jako sv. Pavel na 
cestì do Damašku. Podobnì bychom mìli 
svou existenci neochvìjnì smìøovat podle 
vùle Boží, abychom byli osvobozeni od svého 
sobectví, pøekonávali pudovou touhu ovládat 
druhé a otevírali se Kristovì lásce. Postní 
doba je pøíhodným èasem k tomu, abychom 
uznali svou slabost, upøímnì pøehodnotili svùj 
život, pøijali obnovující milost svátosti smíøení a 
vydali se rozhodnì za Kristem.

Drazí bratøi a sestry, prostøednictvím osob-
ního setkání s Vykupitelem a skrze pùst, 
almužnu a modlitbu nás cesta obrácení vede 
k velikonoèním svátkùm, kdy mùžeme znovu 
objevit náš køest. Obnovme v této postní dobì 
pøijetí milosti, kterou nám Bùh v tento okamžik 
daroval, aby osvìcovala a vedla veškeré naše 
jednání. Jsme povoláni, abychom každý den 
zakoušeli ve stále velkorysejším a ryzejším 
následování Krista to, co svátost køtu 
naznaèuje a pùsobí. Svìøme se na této naší 
pouti Pannì Marii, která ve víøe i v tìle zrodila 
Slovo Boží, a tak jako ona se i my ponoøme do 
smrti a zmrtvýchvstání jejího syna Ježíše, 
abychom získali vìèný život.

Vatikán 4. listopadu 2010
Benedictus PP XVI

Poutě  do Medž ugorje
Pou� pro mládež a rodiny s dìtmi
5.8. - 13.8.2011

Podzim v Medžugorji
13.9. - 21.9.2011

Informace:
Stanislav Franek tel. 606 889 574
Božena Špitová tel. 737 157 727

Poutní zájezdy
4. èervna 2011 

Svatý Hostýn - Pou� Radia 
Proglas a Tv Noe

5. èervence 2011

Velehrad - Den slovanských 
vìrozvìstù sv. Cyrila 
a sv. Metodìje

Pøihlášky a bližší informace u paní 
Hotaøové a Paduchové na tel. èísle: 
558 996 282, 558 ????

a

DĚ TSKÝ BAZÁREK  
0 –  15 LET
JARO  - LÉTO
šaty, suknì, boty, kalhoty, dupaèky, overálky, 
punèocháèe, kola, koleèkové brusle, koèárky, postýlky, autosedaèky...

kdy: 21.3. – 24.3. 2011
kde: Køes�anské støedisko HUTNÍK
ul. Revoluèní, Tøinec u evangelického kostela, vchod z ulice od Lidového 
domu
pøíjem vìcí: 21.3.        od   9:00 do 17:00 hodin
prodej vìcí: 22. – 23.3. od   9:00 do 17:00 hodin
výdej vìcí: 24.3.        od 10:00 do 17:00 hodin

Pøijímáme pouze èisté a nepoškozené vìci.

v pøípadì dotazù volejte: 605 023 653
e – mail:    trinec@poradnaprozeny.eu
Poradna pro ženy a dívky, Nám. Míru 551, 739 61 Tøinec

Srdeènì zveme dìti, rodiny a všechny 
sympatizanty Podwórkowych Kó³ek Ró¿añ-
cowych na pou� do Czêstochové, která se 
uskuteèní v nedìli 12.6.2011. Program pro dìti 
v autobuse bude zajištìn.
Bližší informace a pøihlášky:
Silvie Krê¿eloková, tel. 605 325 749, 
558 330 921 po 19. hodinì

Pou� pro rodiny s dìtmi 
do Czêstochové



Vydává Øímskokatolický farní úøad v Tøinci pro svou vlastní potøebu. Redakci tvoøí: Pavla a Stanislav Janczykovi, Hana a Evžen 

Workovi, Iveta a Marian Kozokovi • e-mail: most@seznam.cz • Internetová adresa: www.trinec.farnost.cz/most • Vychází na poèátku 

mìsíce. Registraèní znaèka MK ÈR E 14453. K dostání v prostorách farního kostela. Grafická úprava a tisk: T-PRINT, s.r.o., Tøinecmost

8 MOST 207/XVIII

most

9. nedìle v mezidobí (6.3.)
1. ètení: Dt 11,18.26-28; 2. ètení: 
Øím 3,21-25a.28; Evangelium: 
Mt 7,21-27
Žalm: odp. Buï mi, Hospodine, 
ochrannou skálou.
Ref. B¹dŸ dla mnie, Panie, ska³¹ 
ocalenia. 

1. nedìle postní (13.3.)
1. ètení: Gn 2,7-9;3,1-7; 2. ètení: 
Øím 5,12-19; Evangelium: Mt  
4,1-11
Žalm: odp. Smiluj se, Pane, nebo� 
jsme zhøešili.
Ref. Zmi³uj siê, Panie, bo jesteœmy 
grzeszni.

2. nedìle postní (20.3.)
1. ètení: Gn 12,1-4a; 2. ètení: 2 Tim 
1,8b-10; Evangelium: Mt 17,1-9
Žalm: odp. A� spoèine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství, jak 
doufáme v tebe.
Ref. Mamy nadziejê w mi³osierdziu 
Pana.

3. nedìle postní (27.3.)
1. ètení: Ex 17,3-7; 2. ètení: Øím 5,1-
2.5-8; Evangelium: Jan 4,5-42
Žalm: odp. Kéž byste dnes 
uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte 
svá srdce!
Ref. Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ 
Jego s³owem.

4. nedìle postní (3.4.)
1. ètení: 2. ètení: Evangelium: 
1. ètení: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; 
2. ètení: Ef 5,8-14; Evangelium: Jan 
9,1-41
Žalm: odp. Hospodin je mùj pastýø, 
nic nepostrádám.
Ref. Pan mym pasterzem, nie brak 
mi niczego.

Poøad bohoslužeb v bøeznu
§ §- Nedìle 6.3.2011 – 9. nedìle v mezidobí; Každý pátek vyjma prvního pátku je 

6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s mod-
litbou Korunky k Božímu Milosrdenství.§Støeda 9.3.2011 – Popeleèní støeda; 

§zaèíná postní doba, den pøísného postu První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
od masa a újmy. Pùst od masa je závazný Božskému Srdci Ježíšovu.
pro všechny, pùst újmy (jednodenní §Mše svatá v Domovì pro seniory na 
nasycení) od 18 do 60 let. Sosnì je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny 

§Nedìle 13.3.2011 – 1. nedìle postní; 6.30 pøed zaèátkem mše svaté je možno 
a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky. pøistoupit ke svátosti smíøení.

§ §Sobota 19.3. 2011 – Slavnost sv. Josefa, Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
snoubence Panny Marie. každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 

pøíležitost ke svátosti smíøení.§Nedìle 20.3.2011 – 2. nedìle postní; 6.30 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.

§Pátek 25.3.2011 – Slavnost Zvìstování 
Pánì.

§Nedìle 27.3.2011 – 3. nedìle postní; 6.30 
a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.

§Pátek 1.4.2011 – první pátek v mìsíci.
§Nedìle 3.4.2011 – 4. nedìle postní; 6.30 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky.
§Po celou postní dobu se koná každý pátek 

v 16.30 hodin a nedìli v 16.20 hodin 
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 
hodin zpíváme „Gorzkie ¿ale czyli 
rozpamiêtywanie Mêki Pañskiej“.

§Každou nedìli (mimo dobu postní) pùl 
hodiny pøed veèerní mší svatou je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
svátostné požehnání.

§Poslední nedìle v mìsíci (mimo dobu 
postní) - 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. 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 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.

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

Nedìlní liturgie 
v bøeznu

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 3. dubna 2011. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 23.3.2011. 

Denní modlitba Apoštolátu: 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 mì silou pro 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 
pro tento mìsíc:

1. úmysl všeobecný: Aby národy Latinské 
Ameriky zùstávaly vìrné evangeliu a velko-
ryse pøispívaly k sociální spravedlnosti 
a pokoji.

2. úmysl misijní:   Aby Duch Svatý dával 
svìtlo a sílu køes�anským spoleèenstvím 
a vìøícím, kteøí jsou pronásledováni nebo 
diskriminováni kvùli evangeliu.

3. úmysl národní: Za pochopení závazného 
podílu všech pokøtìných na misijním poslání 
církve a za vytváøení pouta jednoty mezi 
všemi, kdo se vody a Ducha Svatého znovu 
narodili a oblékli v Krista.

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – bøezen 2011

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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