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Vanoce jsou jiż davnou minulostí. Ti, kdo si ponechavají vanocní vyżdobu aż do Hromnic, jiż take
vytahují krabice a peclive vse balí. Dokonce jiż
i leden 2018 je minulostí. A co jsme vlastne vsechno v poslední dobe prożili?
Predevsím slavnost Narożení Krista, slavnost nekonecne Bożí lasky k nam, slavnost rodiny, pratel,
setkavaní. Od żacatku ledna si take żvykame na
mse svate ve żmenenych casech (rano v 8:00
a vecer v 17:00), ale take v „novem“ prostoru –
v Moravske kapli. Na msi rano tedy chodíme ża
svetla a mame k sobe i blíż :) Poslední sobotu ledna jsme tuto blíżkost mohli żakouset na tradicním
farním plese, ktery se take nevyhnul par żmenam.
Tou nejvetsí asi bylo místo konaní, tedy Obecní
dum Drużba. Zabava byla prvotrídní a verím, że
vsichni souhlasíte, że vsem organiżatorum patrí
velky dík ża jejich obeti, nervy, cas a hlavne ochotu udelat neco pro druhe.
Za 10 dní vstoupíme do postní doby. Je to cas, kdy
jsme vyżyvani k tomu, abychom trochu pribrżdili
(po lednovych, nejcasteji lyżarskych, vyletech…
po plesích, karnevalech, oslavach se to docela hodí), żtisili se. Proc? Nejen kvuli fyżickemu relaxu,
ale predevsím proto, abychom narovnali nas
osobní vżtah s Bohem. Mnohdy se nechavame
doslova prevalcovat każdodenními starostmi,
problemy, żlobivymi detmi, mrżutym manżelem /
mrżutou manżelkou, hromadou pracovních povinností… Mnohdy se ża necím honíme, aniż bychom si poradne uvedomovali, co je vlastne duleżite.
Není nic duleżitejsího neż Buh, neż cas straveny
s Ním (v modlitbe, adoraci, msi sv., ale take
v beżnych każdodenních cinnostech)! Církev nam
opet dava możnost srovnat si priority, myslenky,
touhy. Co mam delat? Chtít, naslouchat Bożímu
Slovu prichażejícímu k nam ve msi, hledat, snażit
se.
Keż se nam to vse vydarí a keż nadchażející postní období je pro nas casem navratu.
Terka

Naše farní rodina / Nasza Rodzina Parafialna
Neprodejné. Náklady na jeden výtisk jsou ve výši 17 Kč
Kč.
Texty článků prochází jazykovou korekturou. Obrázky převzaty většinou z internetu.
Vydavatel
Vydavatel: Římskokatolický farní úřad Karviná, Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná 1, tel.: 596 314 455,
e-mail: nfr@farnost
nfr@farnost--karvina.cz
Redakce
Redakce: Tereza Ondruszová (šéfredaktor), Alena Foltynová, Anna Špirková, Eva Steffanová,
Kamila Fašungová, Lucie Zormanová, Mariam Szyja, Markéta Bogoczová,
Monika Káňová, P. Przemysław A. Traczyk, Rostislav Mechúr
Příští číslo vyjde :

neděle 25.02.2018

Uzávěrka:
případné změny budou hlášeny v ohláškách

pátek 16.02.2018

Len nedavno sme intenżívne preżívali vianocne sviatky a priali sme
jeden druhemu vsetko dobre. Řovnako do noveho roka sme si żelali
navżajom hlavne veľa żdravia. Lebo
vsetci vieme, ake je doleżite. Keď
niekomu prajeme żdravie, prajeme
mu ho naożaj? Tak od srdca? Alebo
to uż poużívame len ako taku naucenu frażu? I keď by to podľa mna
aż taky problem nebol... veď predsa
nikomu neprajeme chorobu schvalne, je normalne, że sa żdraviu tesíme. Preco to żdravie tak prajeme
druhym? Asi to bude ż lasky... że ich
mame radi a prajeme im, aby boli
żdraví, aby sa mali dobre.
K teme tohto clanku ma podnietil
jeden moj pacient, ktory skonstatoval, że na Vianoce sme si priali
żdravie, tak automaticky... a po Vianociach, hups... ako schvalne skoncil v nemocnici... no, co uż, aj choroba obcas byva sucasťou nasho żivota.

Zdravie je dar
Byť żdravy je naożaj pożehnanie.
Keďże pracujem v nemocnici,
s chorymi ľuďmi sa stretavam takmer denne. A uvedomujem si este
viac, ake je żdravie doleżite. Casto
si to pripomínam, hlavne, keď
skoro rano żażvoní budík
a mne sa tak strasne nechce
vstavať... ale potom si uvedomím, że som żdrava a możem vstať, uvariť si kavu
a ísť do prace... aj keď sa mi
tam este stale nechce :) Keď
to żovseobecním, żdravy
clovek może beż problemov
chodiť do prace, do skoly,
może sa starať o rodinu, ísť
na vylet, vonku s priateľmi...
vsetko ide akosi ľahsie.
Kdeżto na druhej strane, ak
sme chorí, ak sa necítime
dobre, sme slabí, vtedy nas
nic nebaví a buď sa snażíme
ż choroby dostať, alebo, ak
to uż trva dlho, reżignujeme.
Veľmi sa mi paci vyrok mojej sesternice, ktory poużila,

keď dostala v skole horsiu żnamku... mamka sa jej doma pytala, aka
bola żnamka a ona na to: „Ale mami, hlavne, że sme żdraví!“ :) A mala
pravdu... ak maju rodicia żdrave
deti, nejaka horsia żnamka alebo
rożbita vaża (obcas) nepredstavuje
aż taky veľky problem. Vo vseobecnosti su ľudia vďacnejsí ża żdravie
po prekonaní nejakej vażnejsej choroby. Vtedy je ta choroba aj istym
sposobom prospesna... clovek żistí,
koľko żbytocností ho dovtedy trapilo :) Som vďacna ża dar żdravia, aj
ża żdravie mojej rodiny... je fajn,
keď su rodicia alebo starí rodicia
pomerne żdraví, dokażu sa o seba
este postarať, je to naożaj dar, ktory som si dlho ani neuvedomovala.

Za každú cenu
Ľudia casto beru żdravie ako taku
normu... a keď niekto v ich okolí
alebo v rodine ma żdravotny problem, ktory sa neda uplne vylieciť,
iba nejak kompenżovať, możu sklżnuť k mylnemu nażoru, że ten clovek musí byť nesťastny. Mnohokrat
to nie je pravda, len my sa na nich
takto możno dívame. Dovolím si
ż vlastnej skusenosti povedať, że
ľudia, ktorí żiju s nejakym żdravotnym problemom, ktory sa neda vyriesiť, su casto sťastnejsí, neż si
myslíme. Ziju plnohodnotny żivot,
su vżdelaní, sikovní a napodiv sa

vobec nesťażuju. Także ano, żdravie je doleżite, ale nie je dobre, ak
sa pre nas stane akymsi „bohom“,
niecím, co nam żastrie pohľad na
vsetko dobre a krasne okolo nas.
Toto je taky moj „pohľad na vec“,
nemusíte s ním suhlasiť :) Ale...
osobne tymto ľuďom veľmi fandím
a su pre mna veľkym povżbudením :)

Zdravie v Biblii
Vo Svatom Písme sa stretavame
s użdravovaním pomerne casto...
vieme o użdravení stotníkovno sluhu, o użdravení slepcov, nemeho,
ochrnuteho, ktoreho k Jeżisovi priniesli priatelia a o mnohych ďalsích... ľudia vyhľadavali Jeżisa
a prosili ho o svoje użdravenie alebo o użdravenie tych, ktorych mali
radi. Prichadżali s vierou. Lebo pożnali silu Jeżisa... a tież cenu żdravia. Jeżis k ich viere nebol ľahostajny, aj keď sa to niekedy mohlo żdať.
Mylím si, a tesí ma to, że aj
v dnesnej dobe pożname moc Jeżisa
użdravovať a modlíme sa ża żdravie.
Na żaver Vam teda vsetkym żelam
a vyprosujem veľa żdravia... toho
telesneho aj dusevneho... a tież
żdravie do vżťahov s tymi, ktorych
mate radi :)
Anička

Skąd wżiął się karnawal? Podobno
tradycja ta wywodżi się że starorżymskich Saturnalii, pełnych żabaw i ucżt – europejskie żabawy
karnawalowe wywodżą się ż antycżnych obrżędow wcżesnowiosennych mających żapewnic urodżaj.
Sama nażwa pochodżi ż łacinskiego
„carne vale“, cżyli ożnacża pożegnanie mięsa. W cżasach wspołcżesnych okres karnawału trwa od Nowego roku aż po srodę popielcową.
W rożnych krajach wiąże się
ż rożnymi tradycjami, jednak żawsże jest to okres pełny żabaw,
ucżt i maskarad. Widowiskowe karnawały odbywają się w Řio de
Janeiro oraż w Wenecji. W nasżym
rejonie sżcżegolnie hucżnie obchodżony jest okres ostatkowy, cżyli
weekend po Tłustym Cżwartku.
Odbywają się wtedy bale ostatkowe
że symbolicżnym pochowaniem
basy, ktore ożnacża żakoncżenie
tego wesołego okresu.
W Polsce karnawał też ma swoje
tradycje. Nażywany był dawniej
żapustami, a pierwsże żmianki o
nim pochodżą ż XVII wieku.
Wielkie ucżty karnawałowe i bale
maskowe żwane „redutami” odbywały się na dworach krolewskich,

w wielkopanskich reżydencjach, a
także na dworach sżlacheckich. Do
ulubionych polskich rożrywek karnawałowych należały sżlacheckie
kuligi, cżyli wielogodżinna jażda
sanna od dworu do dworu, prży
dżwiękach mużyki i dżwonieniu
dżwonkow. W każdym kolejnym
dworże ucżestnikow kuligu cżekał
suty pocżęstunek i hucżne tance. A
kiedy już wsżyscy rożgrżali się, najedli i wytancżyli, na żnak dany
prżeż wodżireja kulig
rusżał w dalsżą drogę do
następnego dworu.

cżęsciej bale karnawałowe były
okażją do żaręcżyn młodych ludżi.
Pary te brały żażwycżaj slub w następnym karnawale.

Skromniejsże bale i żabawy urżądżali w miastach dla swej młodżieży
kupcy i drobni rżemieslnicy. Wesoły i gwarny
był także karnawał
chłopski, żwany także
ludowymi
żapustami.
W karcżmach wiejskich
do pożnej nocy grała
mużyka, a ludżie gromadżili się na suty pocżęstunek, napitek i tance. We wsżystkich domach, stosownie do posiadanych żasobow finansowych, także wesoło ucżtowano. Ale naj-

Pącżek to jedno ż najbardżiej tradycyjnych polskich ciast. Pojawiły
się już w cżasach panowania Augusta III. Prżyjęło się, że jesli ktos
w Tłusty Cżwartek w ogole nie żje
pącżka, nie będżie się mu wiodło.
Tylko tego jednego jedynego dnia,
prżeciętny Polak żjada 2,5 pącżka,
a żatem polscy piekarże i cukiernicy musżą prżygotowac ich około
100 milionow! Co do faworkow nie
ma tak dokładnej statyskyki, ale ich
spożycie w tym dniu można też
licżyc na tony.

A jak karnawał waglądał od strony
kulinarnej? Zażwycżaj nie prżyrżądżano wymyslnych dan – jedżenia
miało byc prżede wsżystkim dużo.
Jesżcże jakis cżas temu w polskich
domach obok słodycży prżygotowywało się też tłuste kiełbasy, kasże,
słoninę, skwarki i inne potrawy jak
najbardżiej tłuste. Dżis w ten dżien
żwycżajowo objadamy się pącżkami
i faworkami cżyli inacżej chrustem.

Mariam

Zdaní klame! V dnesním svete to
platí víc a více. Videl jsem na
internetu videa upravena „neuronovou sítí“ (forma umele inteligence) od Googlu. Videa, ktera mení
realitu. Zabery krajiny plne snehu a
se stromy beż listí, ktera byla
neuronovou sítí żmenena na krajinu plnou żelene a slunce. Nebo
video, kde cesta żalita sluncem byla
żmenena na mokrou cestu, do ktere
bubnoval desť. Dostavame se do
doby, kdy nase predstavy a vnímaní
pravdy ovlivnují technologie, ktere
jsou schopny realitu żmenit. Vyretusovane fotografie, że kterych
byste puvodního cloveka nepożnali.
A bude to horsí a horsí. Technologie, ktere my lide vyvíjíme a żdokonalujeme, nas lidi budou odvadet
a uż odvadejí od pravdy a od skutecnosti do sveta snu a ilużí.
A toto jsou obraży. Co s nasím svetem, s nasím vnímaním pravdy delají slova? Lżi a polopravdy. Co vety
vytrżene ż kontextu a umne naskladane tak, aby vytvorily jiny „pravdivy“ obraż? Jak nas ovlivnují a jak
nas mení. Jak pożnamenavají
a mení nase duse, nase srdce?
„Váš běh začal dobře; kdo položil
překážky vaší poslušnosti vůči
pravdě?“ (Gal 5, 7)
Kdo ty prekażky polożil? Kdo chce,
abychom żili se lżí jako s pravdou?
Kdo ma żajem na tom, abychom
pravdu nevideli? A proc my sami
víc a více podlehame lżím a polopravdam? Proc nas lżi tak pritahují?
Proc prestavame pravdu hledat?
„Stal jsem se tedy vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu?“ (Gal 4, 16)
Proc jsou ti, kterí na lżi upożornují,
żnevażovani, pronasledovani a trestani? Proc ten, ktery na leż upożorní, je vyhnan na okraj spolecnosti?
Proc se ż nej stava neprítel?

„… ale protože já vám
říkám pravdu, nevěříte
mi. Kdo z vás mě usvědčí
z hříchu? Říkám-li pravdu, proč mi nevěříte?“ (Jan 8, 45-46)
Jsme vubec schopni klast
sami sobe otażky, ktere
nas k pravde vedou?
Jak snadne je ríct: „Lżes!“
a jak teżke dokażat, że je
neco pravda. Zvlaste kdyż
lhar vyużíva polopravdy.
A do toho vseho jsou tady
media! Zpravy a videa.
Kdyż je to ve filmu, musí
to byt pravda! Jenże kdo
ten film natocil? Kdo ho
poskladal tak, aby vypovídal o tom,
o cem vypovída? Jaky byl jeho
żamer? Co chtel, abychom si po
żhlednutí videa mysleli? Jake byly
motivy jeho tvurce?
Zeptal se Jišaje: „To už jsou všichni tví chlapci?“ a on odpověděl:
„Zbývá ještě nejmladší, hlídá stádo.“ Tu Samuel Jišajovi řekl: „Pošli
pro něho, neboť neusedneme ke
stolu, dokud on sem nepřijde.“ (1 Sam 16, 11)
Można nam vsem jde o to rychle
żasednout ke stolu a najíst se. Można proste jen nechceme myslet
a hledat. Można je to jen jednodussí
prijímat „hotove“ pravdy a nenamahat se s hledaním skutecne pravdy.
Można!
Można si ani neuvedomujeme, że
tím żtracíme svobodu. Ze żtracíme
vladu nad svymi żivoty. Ze davame
prostor tem, kterí s nasimi żivoty
manipulují pro svuj vlastní prospech. Można si to proste jen neuvedomujeme. Można! Nebo można
nechceme.
Když přišli a Samuel spatřil
Eliaba, řekl si: „Zajisté, Jahve má
svého pomazaného před sebou!“
Ale Jahve Samuelovi řekl: „Nehleď

na jeho zevnějšek, ani na jeho
vysokou postavu, neboť já jsem ho
zamítl. Boží záměry nejsou jako
záměry člověka, neboť člověk se
dívá na zevnějšek, ale Jahve se
dívá do srdce.“ (1 Sam 16, 6-7)
Jsme stejní jako Eliab. On take, kdyż
mel pomażat noveho krale, sel
s urcitou predstavou vykonat svuj
ukol. Mel pomażat krale! A kral
musí nejak vypadat, nejak se chovat, nejak mluvit. Kral proste musí
splnovat nase urcite predstavy
o nem. Opravdu musí?
Kolik podvodu bylo spachano prave
proto, że si tohle podvodníci uvedomili a udelali że sebe prave takove figurky, ktere odpovídají nasim predstavam, jak by ten a ten
mel vypadat. „On vypadal tak presvedcive!“ „Takovy slusny clovek by
preci nikdy…“ A presto je to tak.
Clovek se díva na żevnejsek, ale
Buh se díva do srdce!
Można si rekneme, że toho nejsme
schopni, że to opravdu dokaże jen
Buh. Dali jsme si ale cas na to,
abychom slyseli?
Co vety tech, kterí byli podvedeni,
typu: „Neco mi na tom nesedelo, ale
kdyż on vypadal jako slusny
clovek.“

„Bylo to takove divne, ale kdyż on
tak heżky mluvil.“
Nakonec je to vżdy stejne. Podvodníci slibují rychla resení. Slibují
vyresení nasich problemu jako ma vnutím koużelneho proutku. Slibují
nam, że celou praci udelají ża nas,
że my sami nebudeme muset hnout
prstem. Slibují nam żażracne żbohatnutí. Hrají na nasi lenost, nasi
pohodlnost, nase touhy, nas strach.
„Přestaňte soudit podle zdání;
suďte soudem spravedlivým.“ (Jan
7, 24)
Soudem spravedlivym! Jenże to bychom museli hnout żadkem a hledat
pravdu! Museli bychom myslet! Museli bychom si klast otażky! Proste
bychom neco MÚSELI! A to se nam
nelíbí! Je mnohem jednodussí uverit
lżi a klamu. Nestojí to żadne usilí.

Zaver adventu na nasí fare byl velice żvlastní. Nesl se ve żnamení
spousty nejistot a otażek, na ktere
nikdo neżnal żadnou rożumnou odpoveď. Samożrejme vsechno to
v souvislosti s pożvaním k nam na
Stedry vecer vsech tech, kterí by
tento vecer meli byt sami. Neco takoveho jsme delali poprve, doufam,
że ne naposledy, nicmene nikdo
ż nas nevedel, jak to uchopit, kolik
ceho budeme potrebovat, kolik prijde hostu… Totalní żmatek, ale
krasny żmatek :) Vedomí toho, że
delame neco krasneho, urcita a necekana otevrenost, spousta tech,
kterí se nabídli s pomocí, príprava
stolu, obrovska nabídka bramborovych salatu, ryb, cukroví, ridici nabíżející svou pomoc s dovożem hostu… uchvatna krasa lidske solidarity a ochoty k pomoci, ża kterou każdemu ż Vas patrí obrovske podekovaní :)
Jen jeden problem… kolik bude hostu? Na tuto otażku nikdo neumel
odpovedet. Vyskytl se maly informacní sum. Jednu dobu to vypadalo,
że bude 17 lidí - użasne… Pak se
ukażalo, że par osob bylo nahlaseno

A kdyż se ukaże, że to byla leż? Proste jen rekneme: „Nevedel jsem!“
Ale hledali jsme? Snażili jsme se
hledat? Nebo jsme jen prijali predkladane jako fakt?
Pokud jsme nehledali, jak mużeme
ríci, że „soudíme soudem spravedlivym“?
Nas svet se stava svetem, ve kterem
nebudeme moci verit fotografii ani
videu. Vse se da digitalne żmenit
a upravit, aby to vyhovovalo żameru
tvurce. Virtualní realita! Řealita?
Pravda?
Pilát mu říká: „Co je pravda?“ A po
těch slovech znovu vyšel k Židům.
A říká jim: „Neshledám na něm
žádný důvod k odsouzení.“ (Jan
18, 38)

nou otażku jako tehdy pred Pilata.
„Co je pravda?“ Na nas żależí, jestli
na ni budeme hledat odpoveď.
A jeste víc żależí na tom, jestli kdyż
pravdu należneme, budeme schopni
se ża ni postavit a nahlas ríci svuj
nażor. A jeste víc se podle toho
nażoru żachovat.
Pilat to neżvladl. Zvladneme to my?
Proti vsem? A aż budeme svedky
toho, że to nekdo ż nasich blíżkych
żvladl, dokażeme se postavit a ríct:
„I ja żastavam stejny nażor.“
Dokażeme to? Meli bychom! K tomu
nas totiż vede Buh.
„…a poznáte pravdu a pravda vás
osvobodí.“ (Jan 8, 32)
Tak ji hledejme… Svoboda ża tu
namahu stojí.
Rosťa

Myslíte si, że dnes je to jine?
Svet okolo nas pred nas klade stej-

dvojmo a dokonce
trojmo ;) stava se…
Díky vyborne koordinaci a spouste telefonatu se ale vsechno
dalo do poradku
a v 15 hod. jsme mohli privítat nase hosty.
Kava, nejaka dobrutka a nedelní, odpolední popovídaní
si u stolu. V 18 hod. jsme se vsichni
presunuli ke stedrovecerní tabuli,
spolecne jsme se pomodlili vecerní
chvaly, pak lamali oplatkem a poprali si a pak uż plne spolecenství
stolu u tradicních jídel, ża ktere
vsem darcum dekujeme. Ú stolu
nas, s nasimi sesti hosty, bylo 11
osob a slavili jsme spolu aż do pulnocní mse svate.
Jsem velice rad, że se toto setkaní
mohlo uskutecnit. Presvedcení, że
to byl dobry napad ve mne utvrdila
slova jedne ż nasich navstevnic, ktera dekovala ża to, że po 10 letech
osamocenych Vanoc mohla slavit
tyto svatky takovym żpusobem. Byla ża to że srdce rada. Bylo to możne díky stedrosti a otevrenosti
vsech tech, kterí se do príprav ja-

kymkoli żpusobem żapojili. Każdemu ż Vas a vsem dohromady dekuji
a verím, że dobry Buh Vam vratí
stonasobne dobro, ktere jste prokażali, neboť díky Vam to byl opravdu
velice stedry vecer. O one stedrosti
se mohli presvedcit take navstevníci pulnocní mse svate, kdy se że
żbylych kousku (evangelijne) mohla
usporadat farní stedrovecerní vecere u fary… i ża ten spolecny cas
mockrat dekuji.
Dobre dílo se, díky dobrote mnohych, żdarilo. Pevne verím, że bude
to możne i ża rok a że dobra żkusenost prida odvahy i dalsím, kterí
byvají o Vanocích sami, aby vysli że
sve osamocenosti a prijali pożvaní
k nasemu stolu.
Przemek

Okolicżnosci politycżne i kulturowe, w jakich Koscioł się narodżił
i prżeż trży stulecia – do edyktu
tolerancyjnego Konstantyna – rożwijał się, były podobne. Koscioł
żostał żałożony prżeż Jeżusa w cżasie Jego żiemskiej dżiałalnosci, On
okreslił misję Koscioła i nadał mu
własciwą strukturę, a w dniu Pięc dżiesiątnicy – jak ucży Sobor Watykanski II – „Kościół publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się
rozszerzanie ewangelii“ (Ad gentes
4). Od tej chwili można też sledżic
jego dżieje, a tym samym mowic
o historii Koscioła. O jego najwcżesniejsżych dżiejach mowią księgi
Nowego Testamentu, żwłasżcża
Dżieje Apostolskie. Mniej więcej na
pocżątku II. stulecia po Chrystusie
pojawiają się inne teksty chrżescijanskie oraż tradycje, ktore żostały
żebrane prżeż pierwsżego historyka
Koscioła Eużebiusża w ogromnym
dżiele Historia Koscioła. Informacje
tu występujące żnajdują potwierdżenie w nielicżnych żrodłach
pożachrżescijanskich oraż swiadectwach archeologicżnych i podobnych żrodłach historycżnych.
Po Pięcdżiesiątnicy – jak cżytamy
w Dżiejach Apostolskich – pierwsi
wyżnawcy Jeżusa w Jerożolimie
„trwali w nauce apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie“ (Dż 2,42). Łamania chleba
najcżęsciej dokonywano w pierwsżym dniu po sżabacie, cżyli
w Dżien Panski (niedżiela). Poża
tym, w pocżątkowym okresie dżiałalnosci Koscioła, apostołowie (i inni wyżnawcy Chrystusa) ucżestnicżyli w modlitwach, jakie odbywały
się w swiątyni jerożlimskiej. Chrżescijanie jerożolimscy to byli nawroceni Zydżi. Prżyjęcie chrżtu nie
ożnacżało dla nich całkowitego żerwania ż wcżesniejsżymi żwycżajami
o cżym swiadcżą słowa: „trzymali
się gorliwie Prawa“ (Dż 21,21). Wystarcżyło, że użnawali Chrystusa ża
Syna Bożego, natomiast w codżiennym życiu niewiele się żmieniło.
Zycie religijne wżbogaciło się o ucżestnictwo w Eucharystii, ale nie

ożnacżało reżygnacji ż nabożenstw
synagogalnych. Wielu nawroconych
Zydow nie mogło sobie nawet wyobrażic, że można byc chrżescijaninem nie prżestrżegając praw i żwycżajow żydowskich. Od samego pocżątku chrżescijanie jerożlimscy
tworżyli społecżnosc żwartą i dobrże żorganiżowaną. Na jej cżele
stało kolegium apostolskie, w ktorym wyjątkową rolę spełniał Piotr,
jako niekwestionowany autorytet.
On występował w imieniu całego
kolegium żarowno wtedy, gdy prżemawiał do tłumow, jak i wobec

prżełożonych i starsżych ludu w Jerożolimie, rożstrżygał trudne kwestie, jak chocby sprawę Ananiasża
i Safiry (Dż 5), cży sprawę wyboru
Macieja (Dż 1,15-26). Jego podroże
do gmin poża Jerożolimą mają charakter wiżyt kanonicżnych (Dż 9,
32). Zwłasżcża w sprawach istotnych dla życia Koscioła stanowisko
Piotra było decydujące. Prżykładem
była decyżja o udżieleniu chrżtu
domowi Korneliusża (Dż 10), ktora
miała charakter prżełomowy, bo
otwierała poganom drogę do Koscioła. Chrżest ten spotkał się że
sprżeciwem żnacżącej grupy chrżescijan pochodżących ż Narodu Wybranego, bo trudno im się było po-

godżic ż myslą, że „nieobrżeżani“
też mogą byc chrżescijanami. Údżielenie tego chrżtu było możliwe tylko
dlatego, że autorytet Piotra był
w gminie niepodważalny. Obok Piotra żnacżącą pożycję (więksżą niż
pożostali apostołowie) żajmowali
Jakub i Jan, o ktorych Paweł w Liscie
do Galatow pisże, że wraż ż Piotrem
są „filarami Kościoła“ (Ga 2,9). Od
samego pocżątku Piotr cżuł się
odpowiedżialny ża cały rodżący się
Koscioł, natomiast każda gmina
miała
swoich
żwierżchnikow.
W niektorych ż nich taką rolę
spełniali apostołowie, lub ustanawiani prżeż nich „starsi“. W sprawach istotnych apostołowie i starsi
podejmowali wspolne decyżje. Jedną ż takich kwestii była sprawa
wymagan stawianych chrżescijanom pochodżenia poganskiego.
W prżekonaniu chrżescijan pochodżenia żydowskiego koniecżnym
warunkiem żbawienia było obrżeżanie, cżyli należało najpierw pogan
ucżynic wyżnawcami religii żydowskiej, a dopiero potem udżielac im
chrżtu. Innego żdania byli chrżescijanie, ktorych repreżentantem był
sw. Paweł. Jak widac, chodżiło
o fundamentalne rożstrżygnięcie
dotycżące stosunku tradycji żydowskich do chrżescijanstwa. Spory
były bardżo gwałtowne, a rożstrżygnięte dopiero po kilku latach.
O wyniku obrad cżytamy w Dżiejach, a w skrocie można powiedżiec,
że od momentu podjęcia tej prżełomowej decyżji, koniecżnosc kultywowania tradycji żydowskich, jako
warunku otrżymania chrżtu, było
użnane ża nieżgodne ż oficjalną linią
Koscioła. O tym wydarżeniu mowi
się jako o Soborże Jerożolimskim.
Od tej chwili drżwi do Koscioła
żostały sżeroko otwarte dla każdego cżłowieka beż wżględu na
jego pochodżenie, wyksżtałcenie,
cży status społecżny.
Andrzej Łukosz

V dnešních Perlách papeže Františka přináším
úryvky z inspirativního rozhovoru, který
poskytl papež František novinářům.
Papeż Frantisek behem letu ż Kahiry do Říma jako pri każdem navratu
ż pastoracní cesty poskytl na palube
letadla novinarum możnost, aby mu
polożili svoje otażky. Sedmi ż nich
pak tri ctvrte hodiny odpovídal.
Krome temat koncící se apostolske
cesty do Egypta prisla rec i na ożehava meżinarodní temata: severokorejska kriże a hrożba svetove valky, populismus a volby ve Francii,
koncentracní alias uprchlicke tabory, kriże ve Veneżuele a ekumenicke
vżtahy k pravoslaví.
2. Postoj k politice Egypta
Daniel Menor Torres z El Correo
Espanol: Včera jste řekl, že pokoj,
prosperita a rozvoj zasluhují každou
oběť, a potom jste zdůraznil význam
respektování nezcizitelných práv člověka. Jsou tato slova vyjádřením podpory egyptské vládě, uznáním její role na Blízkém východě anebo pokusem hájit křesťany proti nedostatečným demokratickým garancím této
vlády?
Papež: „Ne. Tato slova je treba vykladat doslova, jako hodnoty samy
o sobe. Řekl jsem: branit pokoj, branit harmonii narodu, branit rovnost
obcanu, ať uż vyżnavají jakekoli nabożenství. Toto jsou hodnoty. Mluvil jsem o hodnotach. Pokud nejaky
vladce braní jednu anebo druhou, je
to jiny problem. Podnikl jsem 18
cest do mnoha żemí a slychaval
jsem: »Papeż tam jede podporit vladu.« Vlada ma vżdycky sve slabosti
ci politicke protivníky. Jedni ríkají
to a drużí neco jineho. Nepletu se do
toho. Mluvím o hodnotach a każdy
ať posoudí, żda vlada nebo stat tam
ci onde tyto hodnoty prosażuje.“
Měl jste čas navštívit pyramidy?
Papež: „A vís, że dnes rano v sest
hodin byli dva ż mych asistentu
navstívit pyramidy?“
Šel byste rád s nimi?
Papež: „Ano, urcite.

5. Krize kolem Severní
Koreje, světová válka,
možnost setkání s Trumpem
Phil Pullella z agentury Řeuters:
Včera v první promluvě jste mluvil
o nebezpečí jednostranných akcí
a o tom, že všichni mají být tvůrci
pokoje. Potom jste však mluvil hodně
o rozkouskované třetí světové válce.
Zdá se, že dnes je tento strach a úzkost koncentrován především na to,
co se děje kolem Severní Koreje...
Papež: „Ano, tam se to soustredí.“
Prezident Trump poslal vojenskou
námořní flotilu k pobřeží Severní
Koreje. Severokorejský leader hrozil
bombardováním Jižní Koreje, Japonska a dokonce USA, pokud dokážou
vyrobit rakety dlouhého doletu. Lidé
mají strach a mluví se jako by nic
o možnosti nukleární války. Pokud se
setkáte s prezidentem Trumpem, ale
také s dalšími osobami, co chcete říci
těmto leaderům, kteří mají odpovědnost za budoucnost lidstva? Jsme
totiž v dosti kritickém bodě...
Papež: „Volam a budu volat, jako
jsem volal leadery na rużnych pożicích k praci na resení problemu
cestou diplomacie. Ve svete existují
mnożí żprostredkovatele a vyjedna-

vaci, kterí se nabíżejí. Jsou żeme
jako napríklad Norsko, ktere nikdo
nemuże obvinit, że je to diktatura,
a ktere je stale pripraveno pomoci,
to jenom jako príklad, ale takovych
je mnoho. Cesta spocíva ve vyjednavaní, cestou je diplomaticke resení.
Řożkouskovana tretí svetova valka,
o ktere mluvím dva roky, probíha
více mene po kouskach, ktere se
vsak rożsirují a take koncentrují.
Koncentrují se tam, kde jiż byly horke. Zależitost s korejskymi raketami
trva jiż rok, a żda se, że nyní se
rożehrala prílis. Vżdycky volam
k resení problemu diplomatickou
cestou a vyjednavaním, protoże jde
o budoucnost lidstva. Velka valka
by dnes żnicila ne polovinu, nybrż
velkou cast lidstva a kultury... vsechno, vsechno. Bylo by to strasne.
Myslím, że dnesní lidstvo by nebylo
schopne to vydrżet. Podívejme se
na ty żeme, ktere trpí valkou uvnitr
a kde jsou valecna ohniska. Blíżky
vychod napríklad anebo take v Africe... Jemen... żastavme se. Hledejme
diplomaticka resení. Myslím, że tady mají Spojene narody povinnost
ujmout se sveho vudcího postavení,
ktere tak trochu vyprchalo.“

Chcete se setkat s prezidentem Trumpem, až přijede do Evropy? Byl vysloven požadavek na takovéto setkání?
Papež: „Nejsem jeste informovan że
statního sekretariatu, że by byl nejaky takovy pożadavek. Ja vsak prijímam każdeho statníka, ktery pożada o audienci.“
7. Uprchlické,
koncentrační tábory.
Jörg Bremer z německého deníku
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Před několika dny (22. dubna.) jste
mluvil o uprchlících v Řecku, na
ostrově Lesbos, a použil jste termín
»koncentrační tábory«, protože jsou
přeplněny lidmi. Pro nás Němce je
tento termín samozřejmě velmi, velmi závažný a velmi se blíží označení
»vyhlazovací tábor«. Někdo říká, že
to bylo Vaše přeřeknutí. Co jste tím
mínil?
Papež: „Ano. Za prve je treba, abyste dobre cetli vsechno, co jsem rekl. Řekl jsem, że nejstedrejsí v Evrope byly Italie a Řecko... Je pravda, że

W poprżednim numerże nasżego
cżasopisma parafialnego żatrżymalismy się prży temacie postaw liturgicżnych podcżas najważniej cżęsci
msży sw., cżyli podcżas Modlitwy
Eucharystycżnej żwanej inacżej
Anaforą. Wspomniałem wowcżas,
że najwłasciwsża jest pożycja stojąca, wyrażająca wspołudżiał wiernych i kapłana podcżas sprawowania Eucharystii, warto o tym pamiętac, ale warto nie żapominac także
o tym, że postawa stojąca jest tą
pierwsżą i najwłasciwsżą dla modlitwy chrżescijanskiej, ponieważ jestesmy, dżięki Ofierże Jeżusa Chrystusa i Jego żmartwychwstaniu, ludem wyżwolonym, ktoremu On sam
prżywrocił godnosc. Wyraża się to
także w odnowionej liturgii (uwaga!
odnowionej a nie nowej, ponieważ
aktualny, posoborowy sposob celebrowania Eucharystii jest powrotem do liturgii Koscioła pierwotnego a nie od nowa wymysloną formą

jsou nejblíż k Libyi a Syrii. Pokud
jde o Nemecko, vżdycky jsem obdivoval schopnost integrace. Kdyż
jsem tam studoval, bylo tam mnoho
Turku. Integrovanych! Ve Frankfurtu byli integrovaní a vedli normalní
żivot. Nebylo to prereknutí. Existují
koncentracní tabory – prominte –
uprchlicke tabory, ktere jsou
skutecnymi koncentracními tabory.
Nektere jsou można v Italii, nektere
jinde. V Nemecku urcite ne. Pomyslete na lidi, kterí jsou żavreni v takovem tabore a nemohou odejít.
Pomyslete na to, co se stalo na severu Evropy, kde se chteli dostat pres
more do Anglie, a byli tam żadrżovani! Řożesmalo mne – a patrí to
trochu k italske kulture – co se stalo
v jednom uprchlickem tabore na
Sicilii, jak mi vypravel jeden delegat
Katolicke akce ż dieceże Agrigento.
Jsou tam v te żone jeden nebo dva
a nevím ve ktere dieceżi. Predstavitele te obce, kde je ten tabor, rekli
lidem ż uprchlickeho tabora: »Byt
tady uvnitr, to neprospíva psychickemu żdraví. Musíte chodit ven,

ale, prosím vas, nedelejte to neprístojne. My nemużeme otevrít branu,
ale udelame żeżadu díru v plote a vy
mużete vychażet ven na prochażku.« - a tak to delali. S obyvateli
obce navażali dobre vżtahy. Takoví
se nedopoustejí delikvence, nepachají żlociny... ale pouhy fakt, że
jsou żavrení a nic nedelají - to je
prece lagr, ne? Nema to vsak co do
cinení s Nemeckem, to ne. Dekuji.“

liturgii), ktora prżywrociła prżyjmowanie Komunii sw. własnie
w pożycji stojącej.

formą uswiadamiali sobie, że w drodże każdego ż nas do Pana, tuż obok
nas są nasi bracia i siostry, ale także
ż powodow praktycżnych, ponieważ kiedy prżyjmuje Ciało
Panskie moj sąsiad, wtedy
mogę się prżygotowac, ustabiliżowac i w spokoju odejsc,
obracając się żawsże na żewnętrżną stronę tej procesji,
podcżas, kiedy moj sąsiad
prżyjmuje Ciało Panskie.
W niektorych miejscach możemy się spotkac ż praktyką
prżyklękania, podcżas gdy
moj poprżednik własnie prżyjmuje
Komunię sw. Jest to piękna forma
wyrażenia sżacunku do Eucharystii,
ale u nas nieobowiążkowa. Podcżas
tej formy prżyjmowania Ciała Panskiego ręce powinny byc żłożone,
jak do modlitwy, albo żłożone na
piersiach w ksżtałcie krżyża

Najcżęstsżą formą jest prżyjęcie
Ciała Panskiego procesyjnie, na
stojąco i beżposrednio do ust. Procesja do Komunii sw. wyraża Koscioł idący do swego Pana. Idealny
stan jest wtedy, kiedy do Komunii
idżiemy w dwoch rżędach, prżede
wsżystkim dla tego, abysmy tą

Greg Burke: Děkujeme Vám, Svatý
otče.
Papež: „Ja dekuji vam ża praci,
kterou odvadíte a ktera tolika lidem
pomaha. Nevíte, jake dobro mużete
udelat svym żpravodajstvím, svymi
clanky, svymi myslenkami... musíme
lidem pomahat v komunikaci, aby
nas komunikace a tisk vedly k dobrym vecem a nepusobily deżorientaci, ktera nam nepomuże. Mockrat
dekuji. Dobrou chuť k veceri. A modlete se ża mne“!

Lucka

sw. Andrżeja (X), bądż też swobodnie opadac wżdłuż linii ciała. Na
weżwanie kapłana „Ciało Chrystusa / Telo Kristovo”, odpowiadamy
„Amen” bądż też „Wierżę/Verím“).
Drugą formą prżyjmowania Ciała
Panskiego, prżywracaną w Kosciele
od lat 70. XX w., u nas od lat 90., jest
forma prżedsredniowiecżna, wowcżas jedyna, cżyli najstarsża w całej
historii liturgii Koscioła, mianowicie
prżyjmowanie Komunii sw. na rękę.
Forma ta była żakażana v IX/X w.
w reakcji na żdarżające się wtedy
wypadki wykradania Ciała Panskiego, używanego pożniej w magii.
Dżis do tej pierwotnej formy powracamy. Zasady i żnacżenie procesyjnego prżyjscia do Komunii sw. są
takie same, jak w prżypadku prżyjmowania Ciała Panskiego na stojąco
i beżposrednio do ust. Řożnica polega na tym, że podchodżąc do podającego Komunię sw. kapłana albo
sżafarża, na wysokosci serca nadstawiamy sżeroko otwarte dłonie
żłożone na krżyż ż prawą dłonią
pod lewą (żrożumiałe, że u osob
leworęcżnych będżie to odwrotnie).
Kiedy Ciało Panskie będżie żłożone
na nasżych dłoniach spodnią dłonią
ujmujemy Je i ostrożnie i ż sżacunkiem wkładamy Je sobie do ust.
Bardżo ważne jest, abysmy ucżynili
tak tuż prżed podającym nam
Komunię sw., na miejscu, gdżie ją
dostalismy. Pod żadnym pożorem
ani ż żadnego powodu nie wolno

nam odejsc ż miejsca udżielenia Komunii sw. ż Ciałem
Panskim w dłoniach. Gdyby cos takiego się stało, każdy sżafarż Komunii sw. ma obowiążek,
żdecydowanym sposobem, żatrżymac takiego delikwenta i nakłonic
go do prżyjęcia Ciała Panskiego na
miejscu podawania
Komunii sw.
Trżecią dopusżcżalną formą, pożostawioną jesżcże że wżględu na tradycjonalistow, jest prżyjmowanie
Ciała Panskiego na klęcżąco i do ust.
Niedopusżcżalne jest podanie Komunii sw. na klęcżąco i na rękę…
Forma ta jest pożostałoscią po starej, prżedsoborowej liturgii, podobnie jak klęcżenie podcżas Modlitwy Eucharystycżnej i ż cżasem należy od niej odchodżic ponieważ nie
wyraża ducha odnowionej, posoborowej liturgii Koscioła.
Po prżyjęciu Ciała Panskiego powracamy na swoje miejsce w kosciele i siedżąc albo stojąc, ucżestnicżymy we wspolnym dżiękcżynieniu ża obecnosc Chrystusa w Eucharystii i Jego prżyjscie do każdego
ż nas, ktore wyraża się wspolnym
spiewem. Nie jest to własciwy cżas

na jakąkolwiek formę pobożnej prywaty, ponieważ Eucharystia, liturgia Koscioła jest w swoim charakterże dżiełem całej, żgromadżonej
w okoł swego Pana wspolnoty Koscioła. Na prywatne akty pobożnosci i dżiękcżynienia jest cżas i miejsce dopiero po skoncżeniu Eucharystii, cżyli po błogosławienstwie
i rożesłaniu słowami „Idżcie w pokoju Chrystusa/Jdete ve jmenu
Pane”.
Pamiętajmy także o żasadżie, że
naturalną konsekwencją własciwie
prżeżywanej pobożnosci jest troska
każdego ż nas, abysmy mogli prżystąpic do Komunii sw. żawsże, ilekroc bierżemy udżiał we Msży sw.
Przemek

P. Karel Blahut
Mnożí ż nas si P. Karla Blahuta jiste dobre pamatují a sami by mohli o nem mnohe vypravet. Zde prinasíme pouhy
souhrn obecnych informací o jeho żivote. Zavżpomínejme ve svych myslenkach na pusobení tohoto kneże v nasí
farnosti.
Narodil se 15.01.1912 v Horních Tosanovicích. Mel 3 sourożence.
Kneżske svecení prijal 04.07.1937 ve Vidnave. Po svecení rok pusobil ve farnosti Jablunkov, pote byl prelożen do
Moravky. V roce 1944 se stal fararem ve Frydku, kde pusobil 6 let. Behem te doby doslo ke generalní rekonstrukci
frydenckeho poutního chramu Navstívení Panny Marie. Krome toho se v roce 1948 P. Blahut pricinil k poríżení
nekolika kamennych soch: Panny Marie Frydecke na venkovním prucelí chramu, sv. Vojtecha a Vaclava.
V roce 1950 prisel do Karvine, kde pusobil aż do smrti dne 29.08.1990. Za jeho pusobení v Karvine se opravoval
kostel, fasada, podlaha, lavice a v roce 1970 byly poríżeny żeleżne żvony odlite v Trinci. Meżi farníky byl żnam
jako vyborny każatel, dobry „diplomat“ (umel vyjednavat s vladními tajemníky), milovník psu (mnożí jiste
pamatují vlcaka Cigana).
Tomáš

Barszczyk… osobne si myslím, że tohle polske slovo żna v Karvine absolutne każdy, v souvislosti s plesaním
urcite, ale take v souvislosti s polskymi restauracemi nebo jakoukoli akcí… proste barsżcżyk byt musí… Ostatne je
to jedna ż vlajkovych polskych polevek, ale… není barsżcżyk jako barsżcżyk, neboť v Polsku a na vychod od Polska
fungují tri rużne druhy cerveneho borste… Je polsky borsť, ktery je syte rudy, prużracny a nic v nem neplave, proto
se muże servírovat v salcích na żapití kroketu (coż v Polsku nejsou bramborove kulicky, ale osmażena palacinka
s masem), nebo na hlubokem talíri s vlasovymi nudlemi. Pak je ukrainsky borsť, żeleninovy s bílymi, hrubymi
fażolemi a żakysanou smetanou, a pak je jeste rusky take se smetanou, ale místo fażolek je v nem hoveżí maso
nakrajene na jemne nudlicky. Co spojuje vsechny tri cervene borste je to, że jsou ż cervene repy, ktera se v ceske
kuchyni nejak moc nepoużíva, a skoda. Druhou, spolecnou vlastností vsech tech cervenych a repovych polevek je
to, że jsou moc dobre a prudce jedle… Zkusíme dnes uvarit ten polsky, ciry cerveny borsť…
Potřebujeme:
2 l. żeleninoveho nebo masoveho vyvaru
500 g cerstve cervene repy
2 stroużky cesneku
1 polevkova lżíce octu nebo citronove sťavy
3 kousky susenych hribu
majoranka - dle chuti
7 żrnek cerneho pepre
sul, cukr, pepr navíc a ocet navíc dle chuti (muże byt, ale nemusí)
Cervenou repu oloupeme a nakrajíme na neprílis silne platky.
Bujon privedeme k varu a vhodíme do nej na platky nakrajenou
cervenou repu, cesnekove stroużky rożkrajene podelne na pul
a cela żrnka pepre. Vsechno varíme asi hodinu, aby cervena repa
byla mekka, pak polevku precedíme pres jemne síto, aby repny
vyvar byl co nejcistsí. Pridame ocet nebo citronovou sťavu a dochutíme solí, mletym cernym peprem (v barsżcżyku
by pepr mel byt cítit) a majorankou. Chvíli povaríme a je hotovo :) Dobrou chuť neboli smacżnego :)
Przemek

Danuta

8:00

Pl

út

8:00

Cz Za živé i + členy společenství Živého Růžence

st

8:00 Pl
17:00 Cz Za + Adolfinu Vomáčkovou, manžela Josefa a za duše, na které nikdo nepamatuje

čt

8:00

o uzdravení Helgy Wierzgoňové, o požehnání pro asistenty klientů v domově důchodců
Cz Prosba
a o posilu v duchovní službě jáhna v domově důchodců

17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
6:30
8:00

Pl
Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz

po

05.02.
06.02.
07.02.
08.02.

pá

09.02.

so

10.02.

ne

11.02.

poděkování za 55 let života, za přijatá dobrodiní, s prosbou o milosti Boží a požehnání do dalšího
17:00 Cz Na
života

Za + Tadeusza Szymańskiego, rodziców i teściów

Za Janinu Hetnał, její rodiče a opuštěné duše
Za + Pavlu Štverákovou, rodiče a rodinu Goreckou a za duše v očistci
Za + kuzynów, kuzynki z rodziny Syrek, Janiurek i Rothner oraz za żyjących członków tych rodzin
Za + Marię Hanus (niedoż. 90), męża Henryka i zmarłych członków rodziny Musiołków i Hanusów
Za + Žofii, s prosbou o požehnání pro žijící rodinu a za duš v očistci
+ Henryka i Hertę Biniów, rodziców z obu stron, za żywą rodzinę Szebestów i Cechlów, powierzając
9:30 Pl Za
ich Opatrzności Bożej
11:00 Cz Za + Libuši Bartošicovou (1.výr.+) a za živou rodinu
18:45 Cz Za naše farní společenství

po

8:00 Pl
17:00 Cz Za + Kamilu a Slávka Chupáňovy, rodinu Valicovou a do ochrany Boží za živé rodiny

út

8:00

Cz Za + Františka Starečka (10.výr.+)

7:00
8:00

Cz
Pl

12.02.
13.02.

st

14.02.

čt

15.02.

pá

16.02.

so

17.02.

+ Franciszka Glińskiego, rodziców z obu stron i za żyjących członków rodziny Glińskich
16:00 Pl Za
i Wróblewskich, powierzając ich Opatrzności Bożej
17:00 Cz
8:00 Cz Za + Boženu Příleskou, manžela Josefa a její + sourozence
17:00 Pl
8:00 Pl
+ Hildegardu Marcalíkovou (5.výr.+), manžela Františka, syna Jana a za + rodinu Maivaldovou
17:00 Cz Za
a Marcalíkovou
8:00

17:00 Pl Na podziękowanie za 80 lat życia, z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na kolejne lata
6:30
8:00

ne

18.02.

po

19.02.

út

20.02.

st

21.02.

čt

22.02.

pá

23.02.

so

24.02.

+ Annu Trunečkovou, manžela Josefa, syny Vlastíka, Otakara a Josefa, rodiče z obou stran a za živou
Cz Za
rodinu

9:30

+ Antonina Cechla, jego + żonę Marię, jego synową Bożenę, rodziców z obu stron oraz za żyjącą
Pl Za
rodzinę do Opatrzności Bożej

+ rodiče Aloise a Žofii Janoschcovy, jejich děti Vlaďku, Rudolfa a Annu a do ochrany Boží za žijící
Cz Za
členy rodiny
Brunona Pieczkę (2. roczn.+), rodziców z obu stron, za + z rodziny Michalskich, Pieczków,
Pl Za
Tomiców oraz za żyjących członków rodziny, z prośbą o Boże błogołsawieństwo

+ Felixe Szkutu, manželku a rodiče Szkutovy, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
11:00 Cz Za
a přímluvu Panny Marie
18:45 Cz Za naše farní společenství
8:00 Pl
17:00 Cz
8:00

Cz Za + Antonína Wranku a + dceru Ludmilu

8:00

+ Marię Gilową, męża Jozefa, syna Miroslava, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących
Pl Za
członków rodziny

+ Viktora Kulu, manželku, syna a rodinu Kulovou, s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny
17:00 Cz Za
Marie pro žijící rodinu
7:00 Cz
18:00 Pl Za + Walerię Sikorową, męża, dusze w czyśćcu cierpiące, dusze opuszczone
7:00 Pl
18:00 Cz Za nová kněžská a řeholní povolání
7:00 Cz Za živou a + rodinu Hanke
18:00 Pl Za Barbarę i Andrzeja Burzyńskich, brata Aleksandra, za + rodzinę Burzyńskich oraz za dusze w czyśćcu

+ Tadeusza Michnika, rodziców Bertę i Brunona, + Juliannę Rudol, Katarzynę Wolny i za +
6:30 Pl Za
z pokrewieństwa
ne

25.02.

+ Annu a Vendelina Volfovy, + Anastazii a Josefa Pukowiecovy, rodiče z obou stran a za žijící členy
8:00 Cz Za
rodiny, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
9:30 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
+ Władysława Brodu, manželku Alžbětu, vnučku Katku a za + rodiče, s prosbou o ochranu pro
11:00 Cz Za
celou žijící rodinu
18:45 Cz Za + Zuzanu a Bruna Michalíkovy, rodiče z obou stran, duše v očistci a za živou rodinu

po 8:00 Pl
26.02. 17:00 Cz
út
27.02. 8:00 Cz
8:00 Pl
st
28.02. 17:00 Cz
8:00 Cz
čt
01.03. 17:00 Pl
7:00
pá
02.03. 8:00
17:00
8:00
so
03.03. 17:00
6:30
8:00
ne 9:30
04.03. 11:00

Cz
Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz
Pl
Cz

18:45 Cz

Za + Marię Hamplową, + męża Alojzego, + rodzinę, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
całej rodziny
Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté

Za + Viléma Kunze (9.výr.+) a za + rodiče z obou stran
Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
Za + Josefu Wiechecovou, manžela Jindřicha, Terezii Tobolovou, manžela Jindřicha a za celou žijící
rodinu Wiechecovou
Za + Huberta Antošíka, jego + żonę, za + Jana Hrabicha, za + prof. Rafaela Sázela, za + Ericha
Stuchlíka, za + dr Josefa Pulcera oraz za dusze w czyśćcu, o których nikt nie pamięta
Na poděkování za 80 let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
Za + Karola Szwedę, rodziców z obu stron, z prośbą o Bożą pomoc dla żyjących członków rodziny
Za naszą wspólnotę parafialną
Za + Ericha Hlawiczku (21.výr.+) a duše v očistci
Za + Alojzego Wawrzyczka (5.roczn.+), jego syna Rudolfa i dusze w czyśćcu cierpiące
Za Arnošta Ponču, jeho rodiče a za žijící členy rodiny do ochrany Boží a Panny Marie
Za + Eliáše Virostka, manželky Annu a Parasku, syny Michala, Jozefa, dcery Marii, Annu a za ochranu
žijící rodiny
Omlouváme se zá prípádne chyby ve jmenech, umyslech á cásech msí svátych.
Należnete-li takovou chybu, kontaktujte nas, prosím.

Putování po betlémech
Dne 28.12. 2017 ÚKZ poradala jiż tradicní żajeżd s nażvem Putovaní po Betlemech.
Nejprve jsme navstívili Kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách.
Kostel Panny Marie Kralovny byl postaven v letech 1905-1908. Je żnam svou krasnou secesní vyżdobou, kterou
vytvorili moravstí a cestí umelci ż pocatku 20. století, ż nichż mużeme jmenovat Jożu Úprka (ktery żde vytvoril
velky oltarní obraż korunovaní Panny Marie), Frantiska Úprka ci Luďka Marolda.
Pote nase cesta pokracovala do Noveho Jicína, kde pusobí „nas“ mily Otec Petr Plachky. Zde jsme meli tu cest byt
na bohoslużbe, kterou pro nas ve farním kostele Nanebvzetí Panny Marie, odsloużil prave Otec Petr.
Farní kostel Nanebevżetí Panny Marie je pożoruhodnou barokní pamatkou. První żmínka o tomto kostelu pochażí
jiż ż roku 1366. Tehdy se vsak jednalo o dreveny, sroubeny kostel. Soucasna podoba kostela pochażí ż 18.
a 19.století, pricemż roku 1991 byl kostel opet vyżnamne renovovan a rekonstrovan.
Dale jsme jeli do nemocnicní kaple v Novem Jicíne, do tżv. Španělské kaple, kde je k videní pohyblivy betlem
a take Jeżulatko.
Spanelska kaple neboli Poutní kaple Panny Marie Bolestne je barokní kaple, ktera byla postavena roku 1621 na
míste pochovaní spanelskych císarskych jednotek, ktere byly pobity protestanskymi jednotkami krnovskeho
markrabete.
Putovaní dale pokracovalo do Príboru, kde jsme shledli kostel Narození Panny Marie.
Goticky farní kostel Narożení Panny Marie je dominantou mesta Príboru. Jadro kostela vżniklo jiż roku 1251, kdy
byl kostel jmenovan v listine budoucího krale Premysla Otakara II.
Posledním kostelem na teto ceste byl kostel v Brusperku – kostel Sv. Jiří.
Kostel sv. Jirí byl postaven v letech 1267-1305, żaklady kostela byly poożeny dva roky pred żalożením mesta
Brusperku. Kostel byl v prubehu casu nekolikrat prestaven a nese żnaky vsech stavebních slohu. Je soucastí
Mestske pamatkove żony.
Lucka

Každý čtvrtek– żacína beżprostredne po ranní msi svate
spolecnou modlitbou Korunky k Bożímu Milosrdenství (CZ),
ukoncení vedene, v 16:30 spolecnou modlitbou Korunky
k Bożímu Milosrdenství (PL) a svatostnym pożehnaním.
1. pátek v měsíci – 02.03. - eucharisticka pobožnost s modlitbou Litánií k Srdci Jezísovu, zásvetnou modlitbou
á svátostnym pozehnáním: bezprostredne po ránní msi sváte
PL; á v 16:45 hod. CZ. Od 15:00 hod. moznost tiche ádoráce
Kristá v Eucháristii. Po vecerní msi sv. vedená ádoráce
s modlitbou chvál, proseb á díku.

pátek 02.03. od 9:00

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

streda 17:00-18:30
pondelí 18:00-19:30
1. a 3. ctvrtek v mesíci v 18:00
utery v 18:00
patek 19:00 (ZS Delnicka)
pondelí 16:00-17:45
aktualne, dle potreby
2. a 4. patek v mesíci v 15:30

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

2. pondelí v lichem mesíci v 19:00
wtorek 15:15
dle potreby
każdy patek v 16:30,
każdou nedeli 9:00-10:00
każdy 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
2. a 4. ctvrtek v mesíci v 15:00

Polska schola …………………………………………………
Redakční rada NFR ……………………………………….
Schola (česká) ……………………………………………..
Scholička ………………………………………………………..
Společenství seniorů ………...……………………………
Společenství mládeže …………………………………….
Společenství mladých manželů ……………………
Společ. Sekulárního františkánského řádu ……
Společenství starších manželů …………………….
Společenství středních manželů ………………….
Unie katolických žen …………………………………….
Varhaníci ………………………………………………………..
Zvoníci …………………..………………………………………

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

11.02. bude behem vsech dopoledních
msí sv. udílena svátost pomazání nemocných. Je dobre, aby prijímající tuto
svatost byl smíreny s Bohem skrże svatost smírení. Údelejme vsechno pro to,
abychom pomohli nasim nemocnym se
dostat na nekterou ż techto msí.

12.02. v 16:30 setkání rodičů

dětí, které letos poprvé příjmou
Krista v Eucharistii.

14.02. Popeleční středa. Mse sv.
s udílením popelce budou v 7:00 (CZ),
8:00 (PL), 16:00 (PL) a v 17:00 (CZ,
detska).
Pripomíname, że tento den je dnem
přísného půstu, coż żnamena, że
vsichni starsí 14 let mají povinnost
żdrżet se masitych pokrmu a osoby
meżi 18-60 lety mají take půst újmy,
tedy mohou si dat pouże jedno jídlo do
sytosti a dve lehka.
Doporucujeme, aby rodice sve deti take vedli k żachovaní pustu i presto, że
deti nejsou vażany jeho povinností.

23.02. od 19:00 bude
v nasem kostele probíhat

postní bdění mládeže
nasí dieceże. Program
bude na nastence.

Oběma oslavencům přejeme
vše, co je pro ně dobré
a vyprošujeme
Boží požehnání .

Děkujeme za Vás!

