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V techto dnech nam Církev nabízí moznost odhlednout od samych sebe, odhlednout od svych problemu, tezkostí a vseho, co denne zamestnava nasi mysl, a pomoct svym blizním.
Minuly tyden jsme prozívali Misijní nedeli, tedy cas,
kdy jsme vybízeni k zamyslení se nad vlastním pohodlím, nad vlastním blahobytem… cas, kdy jsme
vybízeni ke konkretnímu cinu – pomoci lidem v misijních oblastech. Ptate se, ktere oblasti jsou misijní?
„Samozrejme“ Afrika, Jizní Amerika, Asie… Ale pozor! Stejne tak i Ceska republika nebo treba i Nemecko! Ano, i nase zeme je misijní oblastí a kazdy
z nas je misionarem… jsme povolani k tomu, abychom byli misionari vsude tam, kde se pohybujeme.
Jsme povolani k tomu, abychom vydavali svedectví
o Bohu, o Jeho pusobení v nasich zivotech. Ano, jsme
povolani i k tomu, aby se na nas treba nekde dívali
divne, aby nas nechapali. My – kresťane, my – farnost, jsme povolani k tomu, aby na nasich zivotech,
na nasich postojích, na nasem chovaní byly videt
stopy evangelia. Zkusme si toto uvedomovat kazdy
den. Zkusme si take více vsímat lidí kolem nas, tech,
kterí potrebují nas usmev, nase sluvko povzbuzení,
nas laskyplny pohled. I o tom jsou misie.
V tomto tydnu mame dalsí moznost odhlednutí od
sebe. Církev nam jednou v roce dava sanci spojit nebe se zemí, pomoct nasim predkum, kterí jiz ukoncili svou pozemskou pouť. Po celych 8 dní mame moznost získavat plnomocne odpustky pro duse v ocistci. To je neco uzasneho! Nebe ma celych 8 dní „den
otevrenych dverí“ a my jsme ti, kdo staví duse do
techto dverí. Ja, obycejny clovek se svymi nedokonalostmi, mohu poslat nejakou dusi prímo do nebe.
Není to uzasne? Vyuzijme teto moznosti maximalne.
Jednoho dne muze tuto sluzbu prokazat pro zmenu
nekdo nam.
Nebojme se byt misionari, byt svedky, zít z evangelia a zít evangelium. Pomozme v techto dnech dusím, ktere jsou v ocistci. Církev nam dava dalsí sanci
nedívat se jen a jen na sebe, ale konkretním zpusobem pomahat lidem, pomahat dusím. Vyuzijeme to?
Terka
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Na początku listopada juz tradycyjnie wspominamy bliskich
zmarłych. W Polsce, gdzie 1 listopada jest dniem wolnym od
pracy, cmentarze wprost płoną
zniczami, przy grobach spotyka
się rodzina. Niektorzy przemierzają cały kraj, by w spokoju
cmentarza zmowic modlitwę za
dusze przodkow. W Czechach
tak samo – na grobach kładziemy kwiaty i wience, w milczeniu zapalamy swiece .
W Europie srodkowej są to dni
spokojne, pełne zadumy. A reszta swiata? No własnie ... z tymi dniami wiązą się przerozne
zwyczaje, a w niektorych krajach
swięta te bywają obchodzone bardzo hucznie!
Dia de los Muertos – to tradycja
meksykanska. Swięto to trwa pierwsze dwa dni listopada, wyjątkowo
zaczyna się juz ostatni dzien pazdziernika. Zawiera elementy tradycji przedkolumbowskiej mieszane
z wątkiem chrzescijanskim. Pierwszy dzien listopada to swięto
zmarłych dzieci a 2.11. swięto obchodzą zmarli dorosli, bo według
wierzen, po smieci odchodzą do

oddzielnych swiatow. Meksykanczycy wierzą, ze w te dni zmarli
powracają na chwilę na swiat, by
porozmawiac ze swoimi bliskimi
i dlatego odwiedzają cmentarze,
stroją je w kwiaty i... urządzają na grobach pikniki.
Oczywiscie nie moze zabraknąc ulubionych potraw zmarłego oraz spiewow az do rana. W domach buduje się specjalne
ołtarzyki a na nich umieszcza zdjęcie zmarłego.
Symbolem Dia de los Muertos jest smierc
Catrina, rozdawane są słodycze
w kształcie małych czaszek (cavaleritas) i słodki
chleb przypominający kosci
(pan de muerto). Ludzie
noszą karykatury smierci
i kosciotrupow albo sami
się za nie przebierają.
Halloween – to angielski
odpowiednik Dnia Zmarłych obchodzony ostatni
wieczor pazdziernika przewaznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Sama nazwa jest skrotem „All
Hallows’ Evening” czyli wigilia Wszystkich Swiętych

a zwyczaj pochodzi z Irlandii, skąd
wywiezli go emigranci. Zas tradycja
obchodzenia swiąt w wigilię wywodzi się z zydowskiego przekonania,
iz dzien rozpoczyna się po zmroku

dnia poprzedniego. Swięto to wiąze
się z chodzeniem „kolędnikow” od
domu do domu, kiedy to dzieci przebrane w straszne kostiumy z powiedzeniem „Trick or treat!” otrzymują słodycze. Ktora gospodyni
słodyczy poskąpi, moze się spodziewac np. samochodu posmarowanego pastą do zębow. Do tradycyjnych
zabaw halloweenowych nalezy tez
Apple bobbing game czyli łowienie
jabłek z wody ustami oraz wycinanie latarni z dyni tzw. Jack-olantern.
Mariam Szyja

Byla jednou jedna nadherna zeme.
Domy, ulice, kostel, fara… vse bylo
uklizene, opravene. V oknech kvetiny, upravene zahrady. Nac si lide
vzpomneli, to se udelalo. Samo! Pecení holubi letali sami do ust, vse se
samo opravilo, uklidilo, zorganizovalo…

re tak malo ministrantu (pokud se
vubec nejací dostaví)? A takto bych
mohla pokracovat dal.

Chteli byste v takove zemi zít? Co je
to za zeme? Mozna ji zname, mozna
v ní castecne zijeme. Je jí nase farnost. Presneji receno farní spolecenství.

Vsimli jste si nekdy, kolik lidí je
v nasí farnosti aktivne zapojeno?
Slovem aktivne myslím, ze obetují
svuj cas, sve pohodlí, odhodí svuj
ostych a jdou udelat, co je potreba.
Ano, jsou to casto lide, o kterych
slychavam, ze jsou vsude, delají
vsechno, ze se zrejme nudí, nemají
doma co delat (v hanlivem slova
smyslu). A je mi z toho smutno.

Take se zde spousta vecí zarídí
a udela „sama“, tedy temer sama.

Jsme farní spolecenství. SPOLECENSTVI!!!

Nedeli co nedeli usedam ve vyzdobenem kostele do lavice, pri msi
znejí varhany, zpíva schola, ke msi
svolavají zvony. Behem mse s detmi
navstívím uklizene wc. Nedelní Andílek. Jednou mesícne si prectu Nfrku… Samozrejmost. Samozrejmost?
Je samozrejmostí, ze se pondelí co
pondelí schazejí zeny k uklidu kostela? Je samozrejmostí, ze pri msi,
svatbe, pohrbu hrají varhany? Zpev
scholy? Samozrejmost.

Společenství (kresťanství) – teologicky pojem oznacující vzajemny
vztah kresťanu ci církví mezi sebou
navzajem a s Bohem (communio).

Kdyz vyjde Nfrka o tyden pozdeji,
ptam se: „Co delali? Jak si to mohli
dovolit? V tirazi bylo napsano, kdy
ma vyjít a teď tohle?“ Na wc nesvítí
svetlo a uz pekne dlouho, proc to
nevymenili? Dnes kostelník nevybíral. Jak k tomu farnost prijde? Jak
to, ze to nestihl, kdyz ministroval,
cetl ctení, zvonil…Jak to, ze je u olta-

cs.wikipedia.org/wiki/Společenství

Vzajemny vztah… Ano, ve spolecenství by mel byt vzajemny vztah. Nekdo udela neco pro mne, ja zase pro
nej, pro ostatní. Tak jako v rodine.
Nemohu pouze brat a cekat, co mi
ten druhy pripraví, udela, jak to zarídí, jak se postara. Tomu druhemu
totiz jednoho dne dojdou síly, dojde
mu trpelivost, prestane jej bavit nas
upozornovat na to, co je potreba
udelat, zadat nas o pomoc. Jednoho
dne to vse, co pro nas dela, proste
prestane delat. A cely zdanlive idealní domecek z karet se sesype.
A co teprve domecek z karet farního spolecenství? Casto slychavam

ruzne nazory na to, co by se melo
udelat, co chybí, jak by to melo byt,
avsak nikdy jsem neslysela vetu ve
smyslu: „Vsiml/a jsem si, ze na zachode nesvítí zarovka. Pozadam
sveho manzela / znameho / kamarada, jestli by ji nevymenil. Tady
opadava omítka, manzel ma sikovne ruce, mohl by to opravit. Bude
farní den, pomuzu nachystat posezení, neco upecu, prijdu pomoct
varit kavu…“ Místo toho vsak jen
slysím, co by jiní meli delat pro
mne.
Casto slysím namitku: „Kdyby nas
nekdo oslovil, sli bychom, jsme totiz
nesmelí, ostychame se.“ Blbost!
Ve farních ohlaskach casto zazníva
vyzva/ohlasení akce, kde je potreba
pomoct. Prosba o pomoc. V mnohych hlavach se zacnou rojit myslenky typu: „Vsak tech aktivních je
dost, ono se nekdo najde…“ A vysledek? Chystat oltare na bozítelovou
poboznost, ktera ma vydavat svedectví vsem obcanum mesta, prijde
jeden muz. Smutne, ze? Ale chapu,
muzeme namítat, ze je to neosobní
oslovení. Kdyby mne ale nekdo
oslovil prímo, bylo by to neco jineho. Opravdu tomu veríme?

Parkrat jsem oslovila treba mlade
dívky s prosbou, ze jsem si vsimla
jejich krasneho hlasu, zda by se pripojily ke schole. Co myslíte, jak to
dopadlo? Nemají cas… mají toho
tolik…
Na druhou stranu pozoruji akcní
lidi ve farnosti, jsou to lide, kterí
mají sve rodiny, deti, praci, povinnosti, a presto… Jak je to tedy mozne, ze jeden si cas najde a u druheho je to problem? Jak to tedy je?
Zde mi vyvstava citat Jana Wericha.
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“
Jan Werich
Meli bychom si uvedomit, ze vse
delame pro sebe. My jsme farní
spolecenství, kazdy z nas je jeho
nedílnou soucastí. Co tedy pro sebe
udelame, budeme mít. Necekejme,
ze to za nas udela nekdo druhy (ti
druzí, „akcní“ si totiz take radi odpocinou, take onemocní, obcas potrebují nacerpat síly, jedou na do-

Nedavno jsem v jednom kazaní slysela slova o tom, jak neustale kvuli
necemu/nekomu brblame. Priznavam, ze me, jakozto jazykare, zaujal
uz samotny tvar tohoto slova, ktery
skvele imituje zvuk typicky pro ono
brblaní:). Ale o tom zde psat nechci.
Behem poslouchaní onech slov
o brblaní jsem si ríkala: „Ano. Je to
tak. Taky nekdy zabrblam, ale není
to prece zas az tak casto.“ Jenze jak
sly dny dal, zacala jsem si víc a víc
vsímat reakcí lidí kolem, ale take
tech vlastních.
A vysledek? Sok! Rano vstanu a temer první slova, ktera ze me vypadnou, jsou: „Zase rano? Jejda, mne se
nechce vstavat. Jsem nejaka rozlamana…“ A tím to jen zacína. Venku
je zima. Ten ridic prede mnou jede
jako snek. Telefon mi cely den zvo-

volenou, nebo jim v pomoci zabraní
povinnosti v zamestnaní…). Je to
tedy na nas, na kazdem z nas.
Chci, aby pri polskych msích zaznívalo polsky ctene ctení? Musím se
zvednout ze sveho místa v lavici
a jít jej precíst. Chci, aby fungovala
nedelní kavarna dele, aby meli prílezitost príjemne straveneho dopoledne i ostatní? Musím pridat ruku
k dílu. Chci mít na Vanoce vyzdobeny kostel, postavene jeslicky, abychom mohli spolecne jihnout nad
rozzarenyma detskyma ocima? Musím obetovat sve pohodlí a cas
v predvanocním shonu a jít pomoct
s prípravami. Pozada mne kostelník
o pomoc s vyberem penez? Netvarím se, ze se mne to netyka, nezalezu pod lavici, jdu vybírat. Nejsou
ministrante, ve schole je malo devcat… nesedí nahodou vedle mne
muj syn, dcera, kterí by se mohli
zapojit? Otevreme oci, nebuďme
k dení ve farnosti a tím padem i sami k sobe lhostejní!

V jedne písni se zpíva „poznají nas
po ovoci“. Po jakem ovoci poznají
nasi farnost? Jake svedectví o sobe,
o svem zivote ve spolecenství vydavame tem na druhem brehu? Jak
nas asi vidí „ti druzí“, neverící? Jedna ma kamaradka mi poskytla uzasnou zpetnou reflexi: „Asi to není nic
moc byt verícím, co? Chodit z povinnosti v nedeli na msi, mezi cizí
lidi, dodrzovat sama prikazaní, pravidla, ktera spoutavají, neuzijes si
zadnou legraci, krom msí zadny cas
straveny spolu, vlastne se ani neznate. Ne, znate se, z klepu. Ne, díky, to nechci. To se nijak extra nelisí
od meho zivota, tedy rozdíl zde je,
v nedeli rano nemusím vstavat.“
Opravdu to takto chceme?
„… kez poznají nas po ovoci!“
Monika

ní. Ten, na koho
cekam, nezavolal.
Soused se na me
nepodíval… atd.
atd. Duvod k brblaní se vzdycky
najde.
A co lide kolem?
To není o moc lepsí. Ti brblají na
stejne veci jako ja.
Navíc jeste i na politiky, zdravotnictví, sousedy, sefy, zamestnance, dopravce, postu, obchodníky a mnohe
jine. Kazdy je preci odborníkem na
vse, vsichni do vseho vidí, vsichni
znají celkove pozadí te ci one situace nebo rozhodnutí, ne?
Dobra tedy. Ja – brblam. Lide kolem
taky brblají. Ale preci jen bude prostredí, ve kterem se s brblaním ne-

setkam – Církev, farnost. Opravdu?
Chvilku premyslím… Ten varhaník
hraje moc pomalu… Tamten hraje
prílis rychle… Ty stromecky jsou
prezdobene… Vyzdoba kostela je
nevkusna… Ten clovek, ktery sedava vedle me, zpíva prílis nahlas…
Svíce je nakrivo… Ten knez ma nudna kazaní… Farar to rekl prílis
ostre… Dnesní mse byla az moc

dlouha… V kostele byla zima… Nikdo mi o tom nic nerekl (nejcasteji
o informacích, ktere zaznely v ohlaskach)… Proc se koupilo zrovna
toto… Proc se to zrusilo… Zase nejaka novota…
Ano, priznavam, ze zde vyzdvihuji
pouze nektere konkretní pripomínky, chyby a ze ony, Bohu díky, nejsou tím jedinym, co muzeme slyset
z ust vlastních nebo z ust lidí kolem. Proc o tom ale písu? Brblaní je

Nekdy se clovek probudí a zjistí, ze
i kdyz se nic strasliveho nedeje, ten
den proste nema radost v srdci. Neví proc. Do ocí se mu derou slzy
a rozteskní ho treba jen obycejny
padající list z podzimního stromu.
Pomodlí se, ale zazrak v podobe
ztraty tohoto smutku neprichazí.
Srdce se radostí nenaplní, ani kdyz
si uvarí bylinkovy caj na dobrou
naladu a zapije jím dve pilulky vitamínu B. Mozna zrovna dnes srdce
od radosti odpocíva. A zítra? Zítra
bude urcite lepe. Treba ho potesí
dnesní (18. 10.) vysílaní TV NOE,
porad Vecer chval, kde rozpozna
vsechny mile tvare karvinske scholy. Take muze byt nadseno z vysledku nadchazejících voleb. Prispet
muze i nadherny barevny podzim
nebo listopadove pripomenutí, ze
uz 28 let muzeme zít ve svobodne
zemi.
Pevne verím, ze potesit vase srdce
muze i nova kniha (kterou muzete

vsude, je v kazdem z nas. Nekdy je
potreba si trochu ulevit, to je pravda, ale vseho moc skodí. Neustalym
brblaním, stezovaním si, kritizovaním vseho a vsech okolo dosahnu
tak akorat toho, ze sama sobe znechutím vsechno… A navíc otravím
lidi kolem.
Co takhle to zkusit jinak? Neco se
mi nelíbí. – Mam napad a muzu
s tím neco udelat? Ano? Tak do toho! – Ne? Tak proc otravovat sebe

zakoupit v knihkupectví Ú Svateho
Kríze) Ladislava Heryána: Stopařem na této zemi. Znovu se muzeme zacíst do príbehu, ktere se proste staly jen proto, ze existuje velkorysost. Take podtitul teto knihy zní:
„O Bozí velkorysosti mezi nami.“
Meli jsme s manzelem to stestí, ze
jsme se letos opet mohli zucastnit
duchovního relaxacního víkendu,
ktery vedl prave otec Heryan. Knihu nam na svych duchovních prednaskach predcítal
a spolecne s ostatními jsme se nad
cetbou meli poustet
do diskuzí. Ty vsak
ani nebyly potrebne. Príbehy jsou tak
jasne a nam vsem
zucastnenym tak
osobne prijatelne.
Víkend se konal
v míste Krasna samota v malebne

a ostatní brblaním? Co takhle zkusit
trochu zmenit svoje jednaní? Co
takhle si zkusit vsímat více toho
dobreho, co je kolem nas (a není
toho malo)? Co takhle prijít za nekym a pochvalit ho nebo jeho praci?
Co takhle se na sebe víc usmívat?
Pane, pomoz nam mene brblat
a více se radovat!
Terka

vísce Vidce. Az po príjezdu domu
jsem se dozvedela, ze tam bydlí byvaly sefredaktor NFR Pavel Vrtal.
Moc zdravím, je tam opravdu nadherne. Príste se stavíme :) .
Kdyz uz jsem u tech pozdravu, chtela bych pripojit jeste jeden. Na svatek svateho Vaclava jsem se vydala
ve Vysokych Tatrach na horu Krivan. Pocasí nadherne jak na vyslap,
tak na focení. Tura docela obtízna.
Pri tezkem zdolavaní vrcholu, kdy
uz nebyly podmínky soustredit se
na porizovaní snímku, ani na modlitbu ruzence, me oslovil muz. „Paní,
ja vas odnekud znam, nejste z Karvine?“ První typ, ze me asi zna
z nejakeho obchodu, nevysel. Na to
se hned ptam, jestli se nezname
z kostela. A taky ze ano. Tak tedy
moc zdravím naseho spolufarníka
Juru, ktery vrchol Krivane take zdolal a jeho dceru, ktera ho k teto prochazce po Tatrach premluvila.

Mam jeste jednu radu, jak
ta nase srdce rozproudit,
neuzavírejme se do sebe.
Hledejme
spolecenství
a pokud není, tak ho sestavme. Malokdo ví, ze
v nasí farnosti existuje
spolecenství zen 72. Setkavame se uz patym rokem. Je to sice jednou za
rok, o to víc se na sebe
tesíme. Letos setkaní probehlo v mesíci ríjnu. Po-

Prosíme Te, vyslys nas! Vyslys nase
prosby, Pane. Neodpírej nam svou
pomoc.
Kazdou nedeli zazníva v nasem kostele tahle veta. Kazdou nedeli zazníva stejna veta ve vsech kostelích
v cele republice, v cele Evrope, na
celem svete. Zazníva pri kazde msi
svate, ktera je slouzena. A je jedno
kde nebo ve ktery den. V pondelí,
utery, stredu, ctvrtek, patek, sobotu, nedeli… Rano, v poledne nebo
vecer…
Vyslys nase prosby, nas nebesky
Otce.
Kolik prímluv jsem uz v nasem kostele precetl. Kolik jsem jich precetl
i v chramu sv. Víta. Kolikrat jsem se
díval do Vasich tvarí, kdyz jste spolu se mnou ríkali „Prosíme Te, vyslys nas“, nebo „Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.“
Kolikrat jsme se my vsichni obraceli k nasemu Otci v modlitbe a prosi-

kud by se chtel nekdo pridat, stací
byt zena narozena v roce 1972. Budeme se tesit.
Vaclav Havel napsal krasnou vetu:
„Zivot je radostna spoluucast na
zazraku bytí.“ V teto jednoduche
vete je obsazeno vse. Vazme si tohoto zazraku, aktivne se ho ucastneme. Preji co nejmene dnu bez radosti v srdci.
Kamila F.

li? Za uspesne slození zkousky. Za
ochranu na ceste. Za získaní prace.
Za dobre rozhodnutí. Za zdraví
svych blízkych. Za duse v ocistci. Za
nas samotne…
Zac vsechno jsme Boha prosili? Oc
jsme ho vlastne zadali? Kolik z toho
jsme opravdu chteli, aby se splnilo,
abychom to opravdu dostali?
Je odpoveď na to dulezita? Ano je!
Proto vám říkám: věřte, že jste už
dostali vše, oč v modlitbě žádáte,
a bude vám to dáno. (Mk 11, 24)
Jsme schopni, kdyz Boha v modlitbe
prosíme, verit tomu, ze uz nam to
dal? Ze uz jsme to dostali? Ze si to
zaslouzíme? Materialní veci jako
auto, peníze, novou praci, novy
byt… I ty nematerialní. Ochranu pri
ceste, vyreseny
konflikt,
narovnaní vztahu, laskaveho
partnera, zdrave deti, nase
vlastní uzdravení a uzdravení nasich blízkych.
Kolik
proseb nas napadne.
Jsme
schopni uverit,
ze uz jsou splneny? Ze uz

nam je Buh dal a my si je „jen“ vyzvedneme? Jsme toho schopni?
Až dosud jste o nic neprosili
v mém jménu; proste, a dostanete,
aby vaše radost byla úplná. (Jan
16, 24)
Mozna jsme jen neuverili tomu, ze
si to zaslouzíme a ze nam to, oc
prosíme, uz nalezí. Mozna jsme
proste jen neprosili v Jeho jmenu.
Mozna proto se nase prosby neplní.
Mozna jen proto, ze nam schazí víra
v Jeho moc, sílu a lasku. Mozna. Kdo
ví? On ano! On to ví. Na to se spolehnete.

Jsme tak jiní nez ti, kterí chodili
s Jezísem? Jsme tak jiní?
Pro ne bylo mnohem, mnohem
snadnejsí uverit. Modlit se a dostat.
On byl preci s nimi! Kazdy den, kazdou hodinu, kazdou minutu jejich
zivota. A byli svedky zazraku.
Ale Ježíš, který zaslechl, co bylo
právě řečeno, představenému synagogy říká: „Buď bez obav; jenom věř.“ A nikomu nedovolil, aby
s ním šel, pouze Petrovi, Jakubovi
a Jakubovu bratru Janovi. (Mk 5,
36-37)
Jenom ver! Dokazeme slyset, co
nam Buh ríka? Jenom ver. Jen to
stací! Ale ono je to tak tezke. Tak
strasne tezke. Jak mame uverit tomu, nac si nemuzeme sahnout? Jak?
A tak ve chvílích zoufalství, kdyz uz
nase lidske síly nestací, kdyz jsou
vycerpany, kdyz jsme my sami vyzdímani jako citrony… V tech chvílích se otacíme k Bohu s nasimi
prosbami. V te chvíli je tak snadne
verit. V te chvíli je tak snadne sverit
se mu do rukou. Ve chvílích zoufalství a beznadeje je nam nas Buh
dobry. Ve chvílích bolesti je tak

slastne poddat se Jeho vedení. Ve
chvílích prazdna je tak sladke ulehnout do Jeho naruce. Byt s Ním,
KDYZ JE NAM ZLE.
O šest dní později bere Ježíš Petra,
Jakuba a Jana a samotné je odvádí stranou na vysokou horu. A byl
před nimi proměněn, a jeho šat
tak zářivě zbělel, že žádný bělič
na světě takhle bílit nedokáže.
Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem
a rozmlouvali s Ježíšem. Tu se ujímá slova Petr a říká Ježíšovi:
„Rabbi, je dobře, že jsme tady;
udělejme tedy tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl totiž, co by na to řekl,
neboť se jich zmocnil děs. (Mk 9, 2
-6)
Mozna dokonce v takovych chvílích
zazijeme Jeho slavu. Úcítíme Jeho
ruku na svych ramenou. Pocítíme
pokoj, ktery je schopen dat jen On.
Zazijeme zazrak. Stejne jako Petr,
Jakub a Jan zustaneme v nemem
uzasu nad Jeho velikostí, milosrdenstvím a laskou. Stejne jako tech
trech se nas tvarí v tvar bozske velikosti zmocní des a strach. Stejne
jako oni padame na kolena pred

nasím Stvoritelem a cítíme do morku kostí, jak nas a vse okolo nas neskutecnym zpusobem prevysuje.
Divil bych se, kdybych v takove
chvíli ja sam necítil hruzu z te velikosti… Jenze stací jeden den, jedna
noc a jsme schopni zapomenout na
zazrak, ktery se nam stal. Stal se
vubec? Stací mala chvíle a zacneme
pochybovat, jestli to vubec byl zazrak, jestli se to vubec stalo tak, jak
jsme zazili, jestli to vubec bylo Bozí
vedení. Pochybnosti, pochybnosti
a pochybnosti… Kde je v tu chvíli
Buh?
Nastestí jsou mezi nami lide, kterí
nezapomneli! Jsou mezi nami lide,
kterí byli ucastni zazraku. Lide, kterym se zazrak stal! Lide, kterí o tom
svedcí. Pouzívají prosta, ale o to
silnejsí slova.
Proc myslíte, ze Jezís vyzval Petra,
Jakuba a Jana po promenení na hore, aby o tom s nikym nemluvili?
Protoze by jim nikdo neuveril! Protoze by je zavreli do blazince, pokud
by tehdy existovaly. Byli svedky zazraku. Zazraku, ktery je neprenositelny. Kdybyste se vy sami neceho
takoveho zucastnili, kdybyste neco
takoveho zazili, jak byste to rekli
lidem okolo sebe? Co byste jim rekli? Dokazete si to predstavit?
Znam par lidí (opravdu jen par),
kterym se stal zazrak. Nepochybují
o tom. Ví moc dobre, co se jim stalo.
Jen to nevytrubují na potkaní. Protoze by jim stejne nikdo neveril…
Jenze Buh chce, abychom uverili.
Buh chce, abychom prosili. Buh
chce, abychom byli sťastní. Buh
chce, abychom mu za to vsechno
dekovali. Chce to! Opravdu!
Nekdy ale i On sam chce neco po
nas. Co pak? Jak se zachovame my?
Došli k jedné usedlosti zvané Getsemany a on říká svým učedníkům: „Zůstaňte tu, já se zatím pomodlím.“ Potom si vezme s sebou
Petra, Jakuba a Jana a začal pociťovat děs a úzkost. A říká jim: „Má
duše je k smrti smutná; zůstaňte
tady a bděte.“ (Mk 14, 32-34)

Petr, Jakub a Jan. Tri ucedníci, kterí
s ním byli u vsech dulezitych situací. Tri ucedníci, kterí meli vysadní
pravo a cest byt s ním. Pri uzdravení dcery predstaveneho synagogy.
Byli pri tom, kdyz se Jezís promenil,
cely zaril a oni videli Jeho bozí slavu. Videli veci, ktere jiní apostolove
nevideli. Kdo jiny videl a zazil to, co
oni tri? Kdo?
A prave tyhle tri si Jezís bere sebou
v te pro nej nejtezsí chvíli. Bere je
s sebou do Getsemanske zahrady.
Poslední chvíle pred Jeho smrtí.
Kazdy z nas by u sebe chtel mít ty
nejblizsí. A on s sebou bere Petra,
Jakuba a Jana. Ty, kterí s ním zazili
chvíle, ktere nezazil nikdo jiny.
Dokazete si to predstavit? Bozího
syna cekají ty nejtezsí chvíle. A on
ma prosbu. Prosí ty, kterí mu byli
nejblíz. „Zustante tady a bdete.“
Buďte se mnou! Tak, jak ja jsem byl
celou tu dobu s vami. Prosím, buďte
se mnou. A co udelají oni? Co udelají ve chvíli, ktera je pro jejich ucitele, mistra, Boha, nejdulezitejsí? Oni
usnou!

K napsaní toho textu mne privedla
jedna Biblicka hodina, behem ktere
jsme nerozebírali 1. list Korintskym, ale nejak jsme se v diskusi
dostali k tematu mesních intencí.
Vidím, ze i v teto oblasti je treba par
vecí objasnit. K napsaní mne take
povzbudil nejaky komentar po one
Biblicke, ze by asi bylo dobre, abych
o tomto napsal… takze budiz…

Obětovat na úmysl…
Na zacatku stojí za to si trosku uvedomit, o co se v obetovaní mse sv.
na nejaky umysl jedna. Eucharisticka obeť, ktera je zprítomnením Kristovy obeti na Krízí a Jeho zmrtvychvstaní, je nejsilnejsí modlitbou, jaka vubec muze existovat.
Jestlize je Kristus ve msi sv. prítomen, v tom danem umyslu se obra-

Co bychom udelali my? Co delame
dnes a denne, kdyz od nas Buh neco
zada?
Prosíme Te, vyslys nas! Ano, Boze,
pln nase praní, pln nase prosby, pln
vse, oc Te pozadame. Od toho tu
prece jsi! Abychom my byli sťastni.
To jsi nam prece slíbil.
A kdyz chces Ty neco po nas? Nediv
se, ze usneme. Jsme unaveni. Jsme
unaveni dosahovaním svych snu
a svych praní. Tohle prece musís
pochopit! Vzdyť to vsechno delas
proto, abychom my byli sťastni.
A vubec, co se divís? Vzdyť i ti, kterí
s tebou byli na hore promenení,
usnuli. My jsme tam nebyli, po nas
nic nechtej…
Prosíme Te, vyslys nas.
Tohle není jen fraze. Je to prosba.
Prosba tak vroucna, jakou sílu jí my
vsichni, kterí ji pronasíme, dame.
Prosba, ktera muze jít k nasemu
nebeskemu Otci hluboko z nasich
srdcí.
Ale i Buh po nas neco muze chtít.
Treba jen to, abychom se s ním
modlili. Treba jen to, abychom po-

címe s prosbou
nebo podekovaním prímo na
Nej. Nema tedy
smysl odvolavat
se v mesním
umyslu na nejakeho
dalsího
svetce nebo prostredníka.
Je
dobre dbat na
to, aby umysl byl
jednoznacny a
jednoduse formulovany. Není tedy zde místo na
nejake „dobre nebo jiste umysly”.
Úz se mi stalo, ze pod oním jistym
umyslem se, jak se pozdeji ukazalo

dali pomocnou ruku bliznímu. Treba jen to, abychom tu pro NEKOHO
byli.
Proc???
„Vpravdě vám říkám, pokud jste
to udělali jednomu z těch nejmenších bratrů, mně jste to udělali.“ (Mt 25, 40)
Buh stejne jako po Petrovi, Jakubovi
a Janovi chce neco po nas. Co udelame? Pujdeme spat?
Prosíme Te, vyslys nas!
Prosíme Te, dej, abychom slyseli
Tvuj hlas!
Rosťa

v rozhovoru, skryvalo „aby Buh potrestal souseda, ktery mi znepríjemnuje zivot” – to nebylo zrovna kresťanske smyslení…

Za živé,
nebo za zemřelé?
Ano obojí. Písu to, protoze uz jsem
byl jednou svedkem toho, jak se
nekdo podivoval, ze je mozne odslouzit msi sv. za zive. „Co blazníte,
vzdyť oni jeste zijí…” Ano, za zive je
take mozne se modlit a obetovat
msi svatou. Asi nejkrasnejsí umysl,
se kterym jsem se doposud setkal,
znel: „na podekovaní za to, ze jsme
se nasli a za nase manzelství”. Je
krasne, ze ve msi alespon nekdy
dekujeme za dobro, kterym jsme
obdarovavani. Nicmene za zemrele
je take dobre se modlit a prosit
o jejich spasu. Ano, prosit za spasu
celeho cloveka, neboť Kristus spasil
na Krízi celeho cloveka a ne pouze
jeho dusi. Veríme, ze po smrti tela je
lidsky duch, pokud jednoznacne
neodmítl Bozí lasku, v nebi nebo
v ocistci. Pokud mu prece jen jeste
neco znemoznuje plne spolecenství
s Bohem, modlíme se o osvobození
z ocistce. Nicmene ale veríme take
v tela zmrtvychvstaní a zivot vecny
po zmrtvychvstaní – v tele! Tedy
melo by nam zalezet na spase celeho cloveka a o to bychom se meli
modlit a obetovat msi svatou.

Čas
Dalsí casto diskutovanou oblastí
tykající se mesních umyslu jsou casove udaje. Setkavame se s tím, ze
mse musí byt v ten konkretní den,

nebo k 10.,
20., 78. vyrocí
umrtí…
Nejsem
si
uplne jisty,
zda je to nezbytne nutne,
neboť
u Boha není
cas a my
smrtí z casu
vystupujeme. To spíse
my potrebujeme tyto casove udaje. Zemrelemu nebo Hospodinu je to jedno. Dulezite je, ze se
modlíme a na nase zemrele nezapomíname, a ze nam zalezí na jejich
spase a vecnem zivote.

Mešní stipendium
Jeste je jedna zalezitost v souvislosti s mesními umysly, o ktere se
mnohdy zive diskutuje, a verte mi,
ze na obou stranach oltare… Jednou
se mne nekdo v kancelari zeptal:
„Kolik mam zaplatit za tuto msi?”
Otazka je docela nesmyslna a ukazuje, ze tazatel trochu nechape, oc
tady jde. Msi svatou si nelze koupit
a vykoupení cloveka ma nevycíslitelnou hodnotu, takze za msi neplatíme. Kazdopadne nekdo tu msi musí odslouzit, a ackoli se kneze take
nazyva „duchovními”, jsou to lide,
a tím padem take materialní bytosti
se svymi obvyklymi a prirozenymi

potrebami. Mesní stipendium není
darem na kostel nebo na farnost,
ale príjmem kneze, ktery tu danou
Eucharistii celebruje. Knez za den
muze prijmout pouze jedno mesní
stipendium. Proto nelze spojovat
nekolik mesních umyslu do jedne
mse sv. – 2. vatikansky koncil jednoznacne zakazal kommemoraci,
tedy spojovaní nekolika umyslu do
jedne mse, ale take vratil koncelebraci, tedy spolecne slavení mse
sv. nekolika knezími. V prípade
koncelebrace muze byt mesních
umyslu tolik, kolik je knezí u oltare,
neboť kazdy jakoby slouzí „svou”
msi svatou, a tedy kazdy muze mít
svuj umysl. Pokud vsak knez celebruje více nez jednu msi sv. behem jednoho dne, ponechava si jedno stipendium a zbytek odesíla na
biskupství.
Jaka by mela byt samotna vyse stipendia? Na tuto otazku není jednoznacna odpoveď a take nemuze byt,
neboť svatosti a milost Bozí nejsou
na prodej. Obecne se prijíma, ze vyse mesního stipendia by mela
umoznit knezi pokryt vsechny zivotní potreby na jeden den na standardní urovni zivota v dane oblasti
sveta. Jelikoz i standard zivota byva
ruzny, je dobre prijmout za standard 1/30 mesícního príjmu toho,
kdo dany mesní umysl zadava. Pochopitelne je treba mít tady pochopení pro konkretní situaci toho daneho cloveka. Dle ustanovení Kanonickeho prava nemuze byt odslouzení mse sv. podmíneno vysí stipendia, ale take do casu prijetí mesního
stipendia knez není povinen zadanou msi sv. odslouzit.

Mše na odeslání
a gregoriánské mše
Zbyvají nam jeste dve kraticke zalezitosti. První z nich je tzv. mse na
odeslaní, jinak se jim ríka „dantis”.
Jedna se o to, ze prosím o odslouzení mse sv., ale je mi jedno kde a kdy
bude odslouzena. Ja zpravidla takove mse sv. predavam do pohranicí
na Sumpersko a Jesenicko, kde jsou
velkou pomocí tamejsím knezím.
Není prece zadnym tajemstvím, ze
knezske platy jsou velice nízke, a to
prave proto, ze se pocíta s kazdodenní msí svatou spojenou s umy-

slem, tím padem i stipendiem. Tehdy to funguje. Pokud vsak nejsou
mesní umysly a knez nema zadny
jiny príjem, tak se standardním platem je velice obtízne vyjít.
Druha zalezitost – tzv. gregorianske
mse sv., tedy mse sv. slouzena dennodenne 30 dní po sobe na jeden
a tentyz umysl. I takova praxe existuje a pomaha fungovat knezím
v chudych oblastech. Je vsak treba
pamatovat na to, ze je to 30 msí,
tedy i 30 mesních stipendií, a ten
knez uz pak nesmí po cely mesíc
prijmout jakekoli jine mesní stipendium.

Ideál?
Jaka je idealní forma mesního umyslu za zemrele? Odpoveď je jednoducha: „Za + Ix Ypsilonovskeho, jeho manzelku a rodice z obou stran”
– treba… nebo „s prosbou o dar
zdraví pro Ypsilona”, anebo „na podekovaní za to a ono” – a hotovo.
Verte mi, ze jednoduche je nejkrasnejsí, neboť Buh je jednoduchy. To
jen my radi vse komplikujeme.
Przemek

RACHUNEK
Z ARCHIWUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
W archiwum ksiąząt Czartoryskich w Krakowie znaleziono rachunek,
ktory w dosłownym brzmieniu opisywał następująco:

Rachunek za restauracje kościoła świętokrzyskiego:
1.

Za przerobienie brody Bogu Ojcu

złp 6,00

2.

Za konia pod świętego Jerzego

złp 30,00

3.

Za trzy gołe dziewice dla św. Mikołaja

złp 50,00

4.

Za skórę nowa dla św. Augustyna

złp 10,00

5.

Za skrzypce dla św. Wolfganga

złp 6,00

6.

Za przyprawienie rogów Mojżeszowi

złp 6,00

7.

Za wyczyszczenie św. Jadwigi z przodu i z tyłu

złp 4,00

8.

Za dorobienie dziecka św. Elżbiecie

złp 8,00

9.

Za dorobienie diabla pod św. Michała

złp 7,00

10.

Za zalepienie dziury św. Barbarze

złp 15,00

11.

Za wyzłocenie gałek św. Jackowi

złp 1,00

12.

Za dorobienie ogona św. Duchowi

złp 1,00

13.

Za dorobienie nogi św. Łazarzowi

złp 2,00

Rachunek ten był przedłozony krolowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu w roku 1773.
www.zwoje-scrolls.com

V roce 1938 nastala na Tesínsku velka politicka zmena. Polska vojska zabrala uzemí tesínskeho a frystatskeho
okresu. To vyvolalo zmenu take ve sprave Tesínska, neboť se premístila k diecezi Katovice. Frystatskym dekanem
se stal farar z Frystatu P. Ludvík Knyps.

P. Ludvík Knyps
Narodil se 25. 07. 1875 v Marklovicích. Vystudoval
gymnazium v Tesíne a teologickou fakultu v Olomouci, kde byl knihovníkem a ucitelem polskeho
krouzku teologu ze Slezska. V roce 1899 prestoupil
do nove vznikleho seminare ve Vidnave, kde take obdrzel knezske svecení v roce 1899. Pusobil nejdrív
jako kaplan v Istebne a Ústroni, pozdeji byl za pusobení prelata Josefa Kolka kaplanem ve Frystate. Roku
1917 se stal fararem ve Frystate. Obnovil farní kostel
a kostel sv. Marka a s tím obnovil i zdejsí farní spolecenství, dal do poradku komplikovane hospodarske
a matricní zalezitosti. Vybudoval katolicky dum
(dnesní Druzba). Byl spravedlivy k farníkum vsech
narodností, za coz si ho lide povazovali. Kdyz v roce
1939 zacala 2. svetova valka, mel byt zatcen, ale vcas
utekl, nejdríve do Tesína a potom do Vratislavi. V jeho funkci jej od 16. 09. 1939 zastupoval P. Gazurek.
P. Knyps byl 3 roky kaplanem u sester boromejek ve
Sklarske Porube (Szklarska Poręba). V roce 1943 byl
zatcen a prevezen do vezení v Jelení Hore (Jelenia
Gora), nasledne byl veznen ve Vroclavi a Katovicích.
Kdyz byl propusten, nemohl se vratit do Frystatu
a bylo mu povoleno pouze slouzení tiche, recitovane
mse. Tyto bolestne zazitky u nej zpusobily nevylecitelne onemocnení jater. Lecil se v Chrzanove a pozdeji v Tesíne u boromejek. Po nekolika dnech pobytu u boromejek zemrel dne 18. 03. 1944. Pred smrtí prijal svatosti. Rodina dostala povolení prevezt P. Knypse do pohrebního kostela sv. Marka ve Frystate a usporadat v teto farnosti pohrební obrady. Pohreb se konal 21. 03. 1944, hlavním celebrantem byl dekan Sobek, ktery nad hrobem
pronesl pohrební rec v nemeckem jazyce. Pohrbu se ucastnilo 20 knezí. Telo bylo ulozeno v rodinne hrobce
v Karvine 7 – Mizerove.
V roce 1939 se cast Tesínska ocitla ve sprave vratislavske dieceze. Od 01. 01. 1940 byl do funkce biskupskeho
komisare pro Tesínsko jmenovan dekan z Ratibore, P. Antonín Wodarz. Frystatskym dekanem byl jmenovan
P. Ludvík Sobek z Petrovic. V roce 1943 byl P. Wodarz prelozen do jineho komisariatu a na jeho místo kardinal
Bertram jmenoval dekana Sobka. Tento stav pretrval i po skoncení 2. svetove valky, az do 25. 04. 1950, kdy P. Sobek zemrel. Hlavním celebrantem na jeho pohrbu byl apostolsky administrator Msgre. dr. Frantisek Onderek. Pohrben byl v rodinne hrobce v Dobraticích.
Novy komisar pro Administraturu jiz nebyl jmenovan. V roce 1949 vysly nove církevní zakony a byl jmenovan
novy generalní vikar, P. Antonín Veselý. V roce 1953 mel jiz pod sebou celou agendu. Po novem administrativním rozdelení CSR na kraje v roce 1960 se hranice dekanatu rovnají s okresy. Byvala uzemí Karvinne a Frystatu
se sloucila a vytvorila novy karvinsky dekanat, jehoz dekanem zustal P. J. Gazurek. K pomoci mu byl jmenovan
novy vicedekan, P. Karel Blahut, farar z Karvine 1 – Mesta. Farnosti lezící na uzemí byvaleho dekanatu, ktere
po novem rozdelení pripadly do nove vznikleho sousedního okresu, byly zacleneny do tamního dekanatu.
Tomáš

Kdykoli se stalo, ze jsem byl s kymkoli ze svych znamych v Polsku, vzdy se v restauraci opakovalo jedno a totez
heslo: objednej mi neco, hlavne ať tam jsou ty vase „surowki”… Zvlastní, ale je pravda, ze kdyz jsem prisel do Ceska, tak jednou z vecí, ktere me prekvapily, bylo to, jak malo je zeleniny v ceske kuchyni… skoda, jen skoda… Mame
uz kratke dny, za chvíli prerídíme hodinky na zimní (tedy nas geograficky) cas, dny budou jeste kratsí – mimochodem, ty zmeny casu mam strasne rad a osobne si myslím, ze je to skvely vynalez, neboť telo se s tím vyrovna behem dvou dnu a dlouhe vecery v zime a dlouhe dny v lete jsou uplne uzasne… Nicmene chybí nam trochu vitamínu a surowki jsou skvelou prílohou v podstate ke kazdemu obedu, krome tech sladkych, samozrejme… jsou take
skvelym pramenem v zime tolik potrebnych vitamínu. Dnes tedy zkusíme pripravit klasicky bukiet sałatek/
surowek… „Surowka“, tedy jak nazev ríka, delame to ze syrove zeleniny a „bukiet“, tedy kytice zní naprosto uzasne… Tak jdeme na to…

Potřebujeme (pro 4 osoby):
1/4 hlavky cerveneho zelí
1/4 hlavky bíleho zelí
4 mensí mrkve
1/2 male cibule
kousek porku
4 jablka
1 lzicka posekanych vlasskych orechu
1 lzicka nadrobno nakrajenych susenych svestek
1 lzicka nadrobno nakrajenych rozinek nebo brusinek
sťava z jednoho citronu
5 lzic olivoveho oleje
1/2 lzíce cukru
1 lzíce nasekane petrzelove nate
1 lzicka setreneho krenu
sul a pepr dle chuti

Příprava
Zeleninu a jablka dobre umyjeme a oloupeme. Promíchame olivovy olej a sťavu vymackanou z citronu, tím vytvoríme zalivku o konzistenci hladke emulze. Dochutíme solí a peprem a rozdelíme na tri casti.
Bíle a cervene zelí (kazde zvlasť) dukladne umyjeme a nastrouhame na vetsích okach struhadla. Do obou zelí
pridame po jednom nastrouhanem jablku. Dochutíme solí a peprem a prolijeme to salatovou zalivkou. Do cerveneho zelí pridame jemne nakrajenou cibuli a susene svestky a do bíleho zelí pridame porek nakrajeny na tenke
pulmesíce, zelenou petrzel a vsechno to promíchame.
Mrkve nastrouhame na malych okach struhadla, stejne tak udelame se zbylymi dvema jablky. Tuhle smes pokapeme citronovou sťavou. Pridame trochu soli a cukru dle chuti a take nakrajene orechy a salatovou sťavu a dale
sul a cukr dle chuti. Dobrou chuť!
Przemek

Hanka D.

po

7:00 Pl Za + rodziców Marię i Józefa Parańskich oraz za + Elżbietę Cyganek
18:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc bez mše sv.

út

7:00

Cz Za + rodiče Annu a Jaroslava Maňasovy, syna Jaroslava, dcery Miladu a Marii a za živou rodinu

6:00
7:00

Cz Za + Ondřeje Capka (1.výr.+) a za živou rodinu
Pl Za + Ludvíka Szkanderę

30.10.
31.10.

st

01.11.

čt

02.11.

pá

03.11.

so

04.11.

+ Annę i Jana Wojnarów, syna Eduarda, rodziców z obu stron, rodziny Wojnarów, Landeckich oraz
16:30 Pl Za
za dusze opuszczone, z prośbą o pomoc i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla rodzin żyjących

+ Jarmilu a Ladislava Vrtalovy, za + dceru Helenu Chlupovou a za živou rodinu Crtalovou a Chlupo18:00 Cz Za
vou
7:00 Cz Za + Ervina Kotlarika, manželku, syna, zetě, rodiče z obou stran a za + z rodiny Čiernikové a Zuziakové
+ Wandę Brzezną, jej męża Josefa, syna Aloisa, za + Bertę Mařak, męża Antoniego oraz za dusze
18:00 Pl Za
w czyśćcu cierpiące
6:00 Cz Za + manžela Jana Neradílka, + rodiče Tokarkovy, + z rodiny Kunzeové a za živou rodinu Neradílkovou
7:00 Pl Za + Marię Burkową, męża Wilhelma, powierzając żyjącą rodzinę Opatrzności Bożej
18:00 Cz Za Juraje Hreuse, rodiče z obou stran a za duše v očistci
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
18:00 Pl Za + Drahoslawę Szlauerową, Vladimíra Pytlíka, Marię i Josefa Pytlíków oraz za żyjącą rodzinę
6:30

ne

05.11.

po

06.11.

út

07.11.

st

08.11.

čt

09.11.

pá

10.11.

so

11.11.

ne

+ Antonina Podstawkę, żonę Annę, za + rodzinę z obu stron oraz za żyjących członków rodziny,
Pl Za
powierzając ich opiece Bożej

rodiče Jana a Anežku Vranovy, sestru Boženku, do ochrany Boží za živou rodinu a s prosbou o dar
Cz Za
víry a přímluvu Panny Marie Ustavičné pomoci
9:30 Pl Za + rodziców Elżbietę i Władysława Kalników
11:00 Cz Za + MUDr. Vojtěcha Dadeje, za živou a + rodinu z obou stran a za rodinu Ospalíkovou
18:45 Cz Za naše farní společenství
7:00 Pl Za Albina Kijonkę i żonę Agnieszkę
18:00 Cz Za + Arnošta Morawiece, dceru Drahomíru a za živou rodinu
8:00

7:00

Cz Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti

7:00

Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne

+ Marii a Leona Nowakovy, jejich syna Emila a zetě Antonína, a za celou žijící i + rodinu Nowako18:00 Cz Za
vou
7:00 Cz Za + Martina Lovase
+ Krystynę i Kazimierza Czernek, wnuczkę Agnieszkę, + rodzinę Burzyńskich, Szostek oraz za dusze
18:00 Pl Za
w czyśćcu
7:00 Pl Za + Marię i Ondreja Zubalów, wujka Tibora i Františka
18:00 Cz Za + Davida a Michala Opattovy a za + Olgu Grittnerovou
7:00

+ rodiče Augustu a Leopolda Kratochvílovy, za + Vlastu a Viktora Čepákovy, za + Helenu a + vnuka
Cz Za
Vladimíra

18:00 Pl Za + Cecylię Aniołową i męża Mariana
6:30 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
8:00

+ Boleslava Luzara (5.výr.+), za + rodiče z obou stran a za žijící rodinu do ochrany Boží
Cz Za
a Panny Marie

13.11.

9:30
11:00
18:45
7:00
18:00

út

7:00

Cz

st

16.11.

7:00
18:00
7:00
18:00

Pl
Cz
Cz
Pl

pá

7:00

Pl

so

18:00 Cz
7:00 Cz
18:00 Pl

12.11.

po

14.11.
15.11.

čt

17.11.
18.11.

Pl
Cz
Cz
Pl
Cz

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na kolejne lata
Za + Boženu Bielczykovou, manžela Jana, za + rodiče, s prosbou o Boží ochranu za žijící rodinu
Za + rodiče Viktora a Boženu Viktorovy, bratra Milana, syna Václava a za žijící a + rodinu Fajkusovou
Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
Za Andělu Rzymanovou a duše v očistci
Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další Boží pomoc, posilu pro Helenu Davidovou, požehnání a ochranu pro rodiny z obou stran a za duše v očistci
Za + Wandę Ramikową, rodzinę Łukoszów, Cechlów i Ramików
Za + Lucii a Emila Michlovy, za žijící rodinu a za opuštěné duše
Za + Michala Vanka a za živou rodinu
Za umierających, z prośbą o wstawiennictwo św. Józefa
Za + Marię Kawulokową, jej rodziców, za + Leona Nowaka i rodziców, za + Alojzego Kawuloka, jego
rodziców oraz do Opatrzności Bożej za całą rodzinę
Za + Josefa a Anežku Tomicovy
Za + Antonii Paluchovou a za všechny + z rodiny Vankových
Dziękczynno-błagalna z okazji rocznicy urodzin

6:30 Pl Za + Emilię Morcinkową, męża, rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu
ne

19.11.

po

20.11.

poděkování za 60 let manželství Anny a Štefana Osifových, s prosbou o ochranu a Boží požehnání,
8:00 Cz Na
dar zdraví a trpělivosti do dalších let
9:30 Pl Za + Erwina Staniowskiego
+ Martu Šebianovou (1.výr.+), za duše v očistci, za duše, na které nikdo nepamatuje a za živou rodinu
11:00 Cz Za
do ochrany Panny Marie Ustavičné pomoci
18:45 Cz Za naše farní společenství
7:00 Pl Za Albina Kijonkę, żonę Agnieszkę, Marię Kolarczykową i Hildę Ďatkową
18:00 Cz Za všechny + z rodiny

út

7:00 Cz Za + Hertu Machejovou (nedož. 100 let)

st

7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00

21.11.
22.11.

čt

23.11.

pá

24.11.

so

25.11.

Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz
Cz

18:00 Pl
6:30 Pl

ne

26.11.

po

27.11.

8:00 Cz
9:30
11:00
18:45
7:00
18:00

Za + kamaráda, s prosbou o spásu jeho duše, a také s prosbou o dar uzdravení pro mámu
Za + Janku Rensovou
Za + Marię Durczokową, męża Eugeniusza, rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Joannę i Franciszka Bijoków, z prośbą o Bożą pomoc dla żyjących członków rodzin
Za + Liduši Macurovou, manžela Ludvíka a rodiče Štěpánku a Jindřicha Ciupkovy
Za celou rodinu Kletzinsky
Za + Wandę i Franciszka Filipek, rodziny Filipków i Cubrów oraz za + Bronisława Wacławika, rodziny
Wacławików i Remeszów
Za żyjących i + członków rodziny Jopek i Wawrzyczek
Za + manžela Jaroslava Galu, syny Jaroslava a Lubomíra, + tety Veroniku a Marii Guldovy, za + rodiče
Kučákovy a za živé rodiny
Za + Józefa Cachla
Za + Bronislavu Bartoškovou, švagra Antonína a rodiče Bartoškovy a Macurovy
Za naše farní společenství

Pl
Cz
Cz
Pl
Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté

út

7:00 Cz Za + Petra Kurku (3.výr.+), + Martu Šoltysovou, manžela, bratra a rodiče z obou stran

st

7:00
18:00
7:00
18:00
6:00
7:00
18:00
7:00

28.11.
29.11.

čt

30.11.

pá

01.12.

so

02.12.

Pl
Cz
Cz
Pl
Cz
Pl
Cz
Cz

18:00 Pl
6:30 Pl
8:00 Cz

ne

03.12.

9:30 Pl
11:00 Cz
18:45 Cz

Za + Juraje Hreuse, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + Gizelę Jagiełłową, jej męża Józefa i za + rodziców z obu stron
Za + z rodziny Popov, Kopel i Folek
Za + Mikuláše Horňáka a za žijící a + rodinu z obou stran
Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
Za + Wandę Palowską-Kohutek (3.roczn.+), za jej ojca Karola Palowskiego (30.roczn.+), z prośbą
o Królestwo Niebieskie dla nich
Za + Marię Galoczową, rodziców oraz rodzinę Pieczków, Pierchałów i Galoczów
Za + rodinu Brecherovou, Kremerovou, Slabou, s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie
pro žijící rodinu
Za + i żyjących z rodziny Knauer, Hanzlik, Sanak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Václava Novotného (30. výr.+) a za celou + rodinu, s prosbou o Boží požehnání pro žijící členy
rodiny
Za naše farní společenství

Omlouvame se za prípadne chyby ve jmenech, umyslech a casech msí svatych.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nas, prosím.

Angličtina (Beginner) ……………………………………..
Angličtina (Elementary) ………………………………….
Biblická hodina ……………………………………………….
Biblické společenství ………………………………………
Farní volejbal …………………………………………………..
Komorní sbor ………………………………………………….
Kostelníci ………………………………………………………..
Ministranti ………………………………………………………
Neokatechumenátní cesta ………………………………

streda 18:00-19:30
pondelí 18:00-19:30
v listopadu nebude
utery v 18:00
patek 19:00 (ZS Delnicka)
pondelí 16:00-17:45
aktualne, dle potreby
1. a 4. patek v mesíci v 16:30
pondelí a ctvrtek v 18:45 (katecheze)

Podávající sv. přijímání ………………………………….

Scholička ………………………………………………………..
Společenství seniorů ………...……………………………
Společenství mládeže …………………………………….
Společenství mladých manželů ……………………..
Společ. Sekulárního františkánského řádu ……
Společenství starších manželů ………………………
Společenství středních manželů ……………………

2. pondelí v lichem mesíci v 19:00
wtorek 15:15
1. sobota v mesíci v 14:00
kazdy patek v 16:45,
kazdou nedeli 9:00-10:00
kazdy patek v 15:45
2. a 4. ctvrtek v mesíci v 9:30
1. a 3. patek v mesíci v 19:00
1. pondelí v mesíci v 17:00
4. nedele v mes. v 15:00 (katech. dum)
bude upřesněno
3. utery v mesíci v 19:00

Unie katolických žen ……………………………………..

1. a 3. ctvrtek v mesíci v 16:00

Varhaníci ………………………………………………………..

2. pondelí vsudem mesíci v 19:00
3. patek v mesíci v 19:00

Polska schola …………………………………………………
Redakční rada NFR …………………………………………
Schola (česká) ……………………………………………….

Zvoníci …………………..……………………………………….

Každý čtvrtek– zacína bezprostredne po ranní msi svate
spolecnou modlitbou Korunky k Bozímu Milosrdenství (CZ),
ukoncení vedene, v 17:30 spolecnou modlitbou Korunky
k Bozímu Milosrdenství (PL) a svatostnym pozehnaním.
1. pátek v měsíci – 03.12. - eucharisticka pobožnost s modlitbou Litanií k Srdci Jezísovu, zasvetnou modlitbou a svatostnym pozehnaním: bezprostredne po ranní msi svate PL
a v 17:45 hod. CZ. Od 16:00 hod. moznost tiche adorace
Krista v Eucharistii. Po vecerní msi sv. vedena adorace
s modlitbou chval, proseb a díku.

pátek 03.12. od 9:00 hod.

Zveme vsechny, dospele i mladez, na
neokatechumenální katecheze,
ktere probíhají každé pondělí
a čtvrtek v 18:45 v katechetickém domě.
Jedna se o prílezitost najít nebo obnovit svuj vztah k Bohu a prohloubit
zajem o Evangelium a kresťanství.
Zvany je kazdy, bez rozdílu veku,
nabozenskych vedomostí a praxe.

Středa 01.11. – slavnost Všech
svatých. Mse svate v 6:00 (CZ), 7:00
(PL), 16:30 (PL) a v 18:00 (CZ).
Vsechny mse budou ve farním kostele.
Pamatujme, ze je to slavnost s doporucenou ucastí na msi svate.

Ve středu 01.11. bude behem mse sv. v 18:00 vyhodnocena soutez pro deti od
6 do 15 let „HolyWin“. Deti,
prijďte na tuto msi prevlecení za nejakeho svetce a pripravte si jeho kratke predstavení. Po msi bude pro vas
pripraven program v katechetickem dome.

Čtvrtek 02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mse sv. v 7:00 (CZ), 18:00 (PL).

Pobožnosti na vsech hřbitovech budou v neděli

05.11. od 14:00. Pouze na
hrbitove v Karvine-Dolech
bude poboznost dopoledne,
po msi svate.

V neděli 12.11. budeme prozívat den vzájemných modliteb
AKS Olomouc a ŘKF Karviná.
Vzpomenme v tento den na formující se povolaní ke knezskemu zivotu.

Po tri nedele (12.11., 19.11.
a 26.11.) budou mezi 7:30 a 11:00
na fare k zakoupení vstupenky na
farní ples, ktery se uskutecní
27.01.2018 v Obecním dome Druzba.
Cena vstupenky je 400 Kc s vecerí,
250 Kc bez vecere.

V
nedeli
26.11. bude
v 15:00 Koncert ke cti
Krista Krále. Úcinkuje komorní sbor a schola Karvina.

Ve dnech 11.-12.11.2017 se kona farní
poutní zájezd na Moravu. V programu
je navsteva poutního místa Svaty Hostyn,
vecerní posezení v moravskem vinnem
sklípku a nedelní pouť do Krtin.

V sobotu 25.11. se budou od 8:00 v katechetickem dome
zapisovat mešní úmysly na 1. pololetí roku 2018.

V neděli 19.11. vyjezd na divadelní
predstavení „Gość Oczekiwany“ do
Cieszyna. Cena 180 Kc, deti 130 Kc. Prihlasky (vcetne platby) do 12.11. v sakristii.

V sobotu 02.12. dopoledne bude
v katechetickem dome farní pletení

adventních věnců.

Pri vsech msích o 1. neděli adventní,
03.12., budou žehnány adventní věnce.

Koncem ríjna a na zacatku listopadu mame moznost získat plnomocne odpustky pro duse v ocistci:
a) Na zaklade dovolení Apostolske Penitenciarie z roku 2012 mohou verící v nasí republice získat plnomocne
odpustky pro duse v ocistci jiz v tydnu pred Vzpomínkou na vsechny verne zemrele (tedy od 25.10.), pokud
v obvykle dobe od 2.11. do 8.11. nemohou z vaznych duvodu navstívit hrbitovy. Toto dovolení platí po dobu
sedmi let, tedy do roku 2019.
b) 01.11. odpoledne a 02.11. po cely den je pro získaní odpustku treba navstívit kterykoli kostel a krome splnení trí obvyklych podmínek (svatost smírení, sv. prijímaní a modlitba na umysl svateho Otce) a se v kostele pomodlit modlitbu Pane a vyznaní víry.
c) Ve dnech 01.11. do 08.11. lze denne získat odpustek pro duse v ocistci po splnení trí obvyklych podmínek,
navstíví-li nekdo hrbitov a pomodlí se tam treba jen v duchu za zemrele.

Alena

