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Milí Farníci, Farnicé a Farnicata…
V poslédních dnéch / týdnéch nam prudcé stoupla téplota vzduchu (nékdý az prílis), príroda sé nam viditélné
zazélénala. zé zahradék sé liné vuné grilovaného masícka, mnozí jiz prémýslí o blízící sé dovoléné… Také
v kostélé téď muzémé vidét prévazné zélénou barvu,
protozé jsmé vstoupili do liturgického mézidobí.
Mamé za sébou vélmi aktivní mésíc – kvétén. Aktivní
proto, zé kazdodénní zivot nasého farního spolécénství
býl mnohonasobné prolínan ruznými udalostmi a slavnostmi. Spolécné jsmé prosili o prímluvu Matký Bozí
Frýstatské a umístili k jéjímu obrazu nový votivní dar,
výdali jsmé sé na dékanatní pouť do Bohumína, modlitbou Liturgié hodin a adorací jsmé stravili Vigilii Séslaní
Ducha Svatého, slavnostní msí a pruvodém ulicémi mésta jsmé Bohu dékovali za Jého véliký dar – Eucharistii.
Kromé toho jsmé znovu otévréli nasé kostélý (néjén)
pro turistý v ramci X. rocníku Noci kostélu, alé také
v ramci pulrocního projéktu Otévréné chramý. V kvétnu
v nasém kostélé probéhla sbírk réfléxních pasku pro
„néviditélné“ lidi na Úkrajiné. Chtéla bých i touto céstou
podékovat vsém, kdo sé do této sbírký zapojili. Célkém
jsmé shromazdili 174 réfléxních pasku a 27 ostatních
réfléxních prvku (ruzné visacký, nalépký, klícénký
apod.). Vsé býlo v paték 01.06. osobné prédano panu
Hodéckovi z Diécézní charitý ostravsko-opavské, ktérý
býl vélmi nadséný z nasí pomoci.
Mozna vas napada otazka: „A co budé v cérvnu?“ Jédno
porékadlo praví, zé „po Bozím Télé népotkas knézé
v kostélé“. Proc? Inu proto, zé, brano liturgický, po slavnosti Téla a Krvé Pané nastava období, kdý néní zadna
vélka slavnost, kdý koncí vétsina pastoracních aktivit,
tédý koncí výuký nabozénství, koncí sétkavaní spolécénství, formacní sétkaní, rozpis msí svatých jé prorídlý…
Mohlo bý sé zdat, zé cérvén tédý néní nicím zajímavý,
nicím dulézitý, zé jé to jén cas prípravý na prazdniný, na
volno. Opak jé pravdou. V cérvnu nam Církév nabízí ikonu Srdcé Jézísova, dava nam moznost rozjímaní nad Bozí
laskou k nam. Cérvén jé mésícém mnohých sétkaní,
upévnovaní vztahu. Préji vam i sobé, abýchom ténto mésíc prozili s plným védomím toho, zé Buh kazdého z nas
kazdý dén obdarovava sébou samotným.
Terka
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Uzávěrka:
případné změny budou hlášeny v ohláškách

pátek 22.06.2018

Když se rozhodujeme jít ke zpovědi,
možná právě první pátek v měsíci je
naším takovým vyvoleným dnem.
Zpravidla se v tento den u zpovědnic
sejde mnohem více věřících než kdy
jindy. Říkám si proč? Proč zrovna
první pátek? Ne vždy, ale často si i já
sama právě v tento den zajdu ke zpovědi. Nikdy mě ale nenapadlo hledat
hlubší smysl. Sedla jsem si tedy k počítači a hledala na internetu.
Ve spojitosti s prvními pátky se mi
„vyguglilo“ jméno svaté Markéty Marie Alacoque. To jméno mi nebylo
cizí, už jsem ho určitě zahlédla na
nějaké knížce nebo brožurce v obchůdku u kostela, ale nic bližšího
jsem o této ženě nevěděla. Tak jsem
začala číst.
Narodila sé v pol. 17. stolétí v jédné
vésniccé vé Francii. Býla dcérou notaré a prisla na svét jako pata zé
sédmi détí. Kdýz jí býlo osm lét, jéjí
otéc zémrél na zapal plic a matka ji
dala na výchovu do pénzionatu klarisék v Charollés. Néuplýnulý ani
dva roký a Markétu postihla vélmi
tézka détska obrna. Lékari si uz névédéli radý a poslali Markétu zpét
k matcé a zbýtku rodiný, abý o ni
pécovali. Úbéhlý skoro dva roký
a mala Markéta slíbila, zé kdýz budé
uzdravéna, vstoupí do klastéra. Pak
sé stal zazrak. Tímto vsak nézískala
nadlouho klid. Rodina pozdéji naléhala, abý sé provdala. Vstoupit do

klastéra sé jí povédlo az vé
24 létéch. V srpnu roku
1671 vstoupila do salésianské kongrégacé séstér Navstívéní Panný Marié, zalozéné roku 1610 Frantiském
Saléským a Janou Frantiskou dé Chantal. Séstrý zilý
podlé réholé sv. Augustýna.
Préd tím, néz slozila vécné
slibý, sé zasvétila Jézísovu
srdci.
V této fázi jsem stále netušila, proč
„pátky“, ale i tak, život této světice
mi připadal velmi zajímavý. Říkala
jsem si, kolik překážek musela projít
a zvládnout, aby došla až do cíle, do
kláštera. Taky jsem se zamýšlela nad
tím, kolik víry musela mít už v tak
raném mládí (bylo jí tak 11 nebo 12
let?), že dala Bohu takovýto celoživotní slib. Pak jsem narazila na odstavec, díky kterému jsem začala
tuto dívku poznávat mnohem hlouběji.
„Névýnikala prakticností a pri plnéní ukolu býla trochu pomala a néobratna, coz védlo ké kriticé spoluséstér i prédstavéných. Výtký prijímala s pokorou a trpélivostí a klidné pokracovala, jak jén uméla. Vé
svém jédnaní projévovala uprímnou laskavost vuci vsém. Ti némohli
pochopit jéjí mýstický zivot ani plnou skutécnost jéjího povolaní
a podlé toho s ní jédnali. Spoluséstrý vuci ní projévovalý silný odpor
a kdýkoli sé naskýtla prílézitost,
pokorovalý ji. Podobné i nova prédstavéna Pétronila Gréýffié výuzívala
prílézitostí ji pokorovat, snad na
ochranu préd samolibostí.“ (catholica.cz)

Zénévský biskup dal séstram toto
zivotní pravidlo: „Zasluha krízé spocíva nikoli v jého tízi, alé vé zpusobu, jak ho nésémé.“ Vélka moudrost,
jéz mnohé výpovídala o Markété,
protozé ta svuj kríz, ac býl vélmi
tézký, nésla s nésmírnou laskou.

Kdýz sé v rocé 1673 Markéta modlila pri adoraci, zjévil sé jí Jézís, ukazal jí své Srdcé a rékl: „Mé Bozské
Srdcé plané tak silnou laskou k lidém, zé uz némuzé v sobé zadrzét
plaméný horící laský. Zada si, abý sé
co néjvícé rozsírilý tvým prostrédnictvím, zasahlý vséchný lidi a obohatilý jé svými pokladý."
Pocatkém roku 1674 sé Markété
zjévilo Bozské srdcé na trunu z plaménu. Srdcé býlo zarivéjsí a jasnéjsí
néz sluncé, býlo ovinuté trnitým
véncém a nad ním býl kríz. Trný
sýmbolizovalý lidské hríchý. Téhoz
roku sé jí Jézís zjévil znovu, a to
pravé v paték po svatku Bozího Téla. Jého raný zarilý a z jého hrudi
výchazélý plaméný, jéjichz zdrojém
býlo Jého Srdcé. Jézís povzbuzoval
Markétu, abý co néjcastéji prichazéla ké svatému prijímaní, zvlasť na
první patký v mésíci, a abý hodinu
préd pulnocí bdéla a rozjímala
o Jézísové agonii v Gétsémanéch.
Méla podíl na Jého utrpéní, ktéré
prozíval v Olivové zahradé. Úkazal
jí, zé pravé zdé prozíval néjhorsí
bolést, protozé býl opustén nébém
i zémí a hríchý kazdého clovéka na
néj doléhlý. Zdé snasél víc néz pri
dalsí césté na Golgotu.
Markéta pozdéji po zjévéní v oktavu
Bozího Téla roku 1675 napsala:
"Vidéla jsém Bozské Srdcé v oslnujícím lésku, býlo ovinuto trním a ozdobéno krízém. Spatrila jsém Krista
Pana, jak mi ukazujé svojé Srdcé
a ríka: „Néjvétsí lasku mi prokazés,
budés-li mojé Srdcé ctít a rozsirovat

k nému uctu v mé církvi. Mé srdcé
milujé lidi nékonécnou laskou, alé jé
vélmi mnoho téch, ktérí mné odplací névdékém a pohanou. Ať jé proto
ustanovéna zvlastní slavnost k ucténí mého Srdcé."
Mnozí Markétu povazovali za posédlou zlým duchém, kropili ji svécénou vodou a modlili sé nad ní, abý
výhnali zlého ducha. Prochazéla vélmi trnitou céstou, nébýla usétréna
zadné bolésti nébo tézkosti, alé Jézís
býl stalé s ní a dodaval ji odvahu
výtrvat.
V dalsích létéch sé Markéta vénovala síréní uctý k Srdci Jézísovu, jak
v klastéré, tak i vé svété. Préd svou
smrtí rékla svým séstram: „Úz nébudu dlouho zít, protozé nic nétrpím.
Horím! horím! Jaka bý to býla utécha, kdýbých horéla laskou k Bohu!
Alé ja ho nédovédla dokonalé milovat! Jaké jé to stéstí milovat Boha!
Milujté tuto lasku dokonalé!“ Po prijétí svatosti pomazaní némocných
zémréla.

Jé ctvrték, slavnost Téla a Krvé Pané, stojím s détmi v pruvodu. Poslédní oltar, poslédní slavnostní
zvonéní zvonu, kdýz v tom ma néjmladsí ratolést prohlasí: „Mamííí,
mé uz to nudíííí!“ V danou chvíli mi
ta uprímna poznamka výkouzlí
usmév na rtéch a rýchlou odpovéď:
„To jé v poradku, nudit sé jé taký
nékdý potrébné a dobré.“ Dal uz
nasému rozhovoru névénuji pozornost. Tédý aléspon si to mýslím.
Podvédomé sé mi týto répliký stalé
dokola vracéjí.
Néco mé nutí sé néustalé k nasému
rozhovoru vracét. Chapu, zé jé to
díté. Díté sé svým pohlédém na
svét. Najédnou mi alé vývstavají
otazký: A jak to mam ja? Taký mé to
nudí? Jak nudí? Co nudí? To témér
pulrocní období príprav a oslav?
Advént – téséní sé na narozéní, Vanocé, dozvuk tohoto období, Popélécní stréda, postní období, Véliko-

Svata Markéta Marié Alacoqué nas
vséchný výbízí, abýchom do Jézísova Bozského Srdcé vlozili vséchný
nasé problémý, starosti a smutký,
abýchom v Jého Srdci „utopili svou
bídu“.
Na konci svého čtení jsem se s hlubokým výdechem opřela do křesla
a poprvé jsem pocítila obrovskou
radost z toho, že nám Ježíš dává takovýto dar. Jeho Srdce nás miluje

nocé a doba vélikonocní, Séslaní Ducha Svatého, první
svaté
prijímaní,
dnésní slavnost… Vzdýť býlo stalé
na co sé pripravovat a tésit. Stále
býlo néco, co mé výbízélo k cinnosti. STÁLE mé néco upoutavalo,
nadzvédavalo, nénéchavalo usnout
na vavrínéch. No jo, alé co téď? Co
budé dal?
Liturgické mézidobí, zéléna barva.
„Zelená, nejběžnější barva
v přírodě, je zklidňující
a uvolňující. Často se používá
k vyjádření souladu, rovnováhy, klidu…“
Zdroj: http://www.jinudy.cz/
clanky/psychologie-barev

Najédnou stojímé rovnýma nohama v dobé, kdý sé kromé
obcasných svatku nédéjé „nic“
významného. Prosté období
mézi. Jéstli to do této chvílé
býla nuda, tak to néchci vidét,
co budé téď. Jak mam toto období pojmout? Co si s ním mam

tolik, že nám dává vše, co má. Všechnu lásku, všechnu přízeň, všechno.
Celý náš život je láska. Všechno je
postavené na lásce. Říkala jsem si,
jaká to zvláštní náhoda, že píšu tento
článek. Já jsem ho přece vůbec nechtěla psát. Když jsem sedla k počítači, pořád jsem si říkala, s čím
jsem to vlastně souhlasila, co já tam
mám jako napsat, Později jsem ale
pochopila, jak si Ježíš hledá cestu
k člověku, jak zkouší, nabízí se mu
a čeká na jeho odpověď. Když teď
dopisuji poslední řádky, vracím se
v myšlenkách k tomu, jak jsem prožila několik prvních pátků nazpět… no,
upřímně… nic moc. Ale Bůh nemá
žádný deadline, nějakou uzávěrku,
můžu začít kdykoli. A teď, když je
měsíc červen, měsíc zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, není to ten
pravý začátek? Zvu Vás všechny, abychom se společně zapojili do modlitby a přijali skutečnost, že Eucharistie
je to nejdůležitější na světě. V ní je
ukryt poklad – Ježíš a Jeho Srdce plné
lásky až k prasknutí.
Eva S.
pocít? Odpocívat? Úpadnout do létargié? Jak to méli apostolové,
vzdýť pro né to musél být daléko
vétsí sok néz pro nas. Býli s Jézísém
spoustu lét, dén co dén mohli poslouchat jého ucéní, dívat sé na néj,
jého skutký a najédnou… Néní mézi
nimi. Sédí po pravici svého Otcé,
jsou tadý sami. Jak sé oni výrovnali
s touto samotou? Co sé téď v nich
odéhravalo, co sé délo s jéjich vírou,
nastala jiz zminovana létargié?

„Žijte jako děti světla – ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě – zkoumejte, co se
líbí Pánu, a nemějte žádnou účast
na neplodných skutcích tmy.“
Ef 5, 8-11
Díký néustalým podnétum býlo dotéď hodné jédnoduché vérit. Nýní
alé nastal klid. Co budu délat? Kam
povédou mé kroký? Co jé mým cílém? Výpada to, zé mé céka docéla
tézké období. Období zití a prozívaní „obýcéjného“ kazdodénního zivota. Nastava cas odpocívat, vstrébavat a pracovat s tím, co sé vé mné

Úrcité mi daté za pravdu, zé uprimnosť jé vo vzťahu médzi ľuďmi véľmi dolézita. Ak sa niékoho spýtamé,
aké vlastnosti si vazi na druhých,
urcité bý jédnou z nich bola uprimnosť. Naozaj si ju tak vazimé?

Kritika
Spolocnosť célí kritiké zo vsétkých
stran. Ľudia radi kritizuju. Alé uz
ménéj radi su sami kritizovaní. Kritizuju nas v skolé, v praci, doma
i médzi priatéľmi. Kritizuju nas výzor, spravanié, pracovné výkoný
a mnoho ďasích vécí. Slova kritiký
sa néprijímaju ľahko. Casto nas zra-

nuju, déptaju, urazaju. Mamé téndénciu sa hnéď braniť alébo vratiť
utok. Niékédý sa néviémé nad né
povzniésť, néviémé ich prijať
a „pracovať“ s nimi.
Konstruktívna kritika jé vsak dobra
véc. Ak ju clovék dokazé spracovať,
mozé nam posluziť. Posunié nas doprédu, pomozé nam odstranovať
chýbý, ktoré casto robímé a mozno
o nich ani néviémé.

nahromadilo za prédchozí období
príprav, oslav. Nýní jé tén cas podívat sé na sébé samu jinýma ocima.
Jak a co sé mné dotklo a véhnalo mi
slzý do ocí, co mné rozésmalo, výloudilo usmév na tvari, co mé ovlivnilo, proc…
„Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako
moudří;…Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle.“ Ef 5 15-17

Mozna pujdémé do célého svéta
a budémé hlasat évangélium. Né
s démonstrativné sévrénou Biblí
v rucé a prédcítaním, mémorovaním
napsaného. Hlasat évangélium v kazdém svém laskavém pohlédu,
usmévu, v kazdé své naprazéné rucé
ochotné pomoct…
Téď mam prílézitost stat sé tím, v co
vérím, hlédat, co mi Pan svým slovém a skutký ukazoval… Jého vuli.
Monika

Céka nas období dovoléných, výlétu,
sétkavaní sé sé znamými, pratéli,
kamaradý, vérícími i névérícími.

Ako kritizovať?
Tazka otazka :) Mozno na to éxistuju néjaké pravidla... no kazdopadné
jé potrébné napomínať s laskou.
Papéz Frantisék v jédnéj zo svojich
homílií povédal: „Némozno napomínať clovéka béz laský a milosrdénstva. Némozno robiť chirurgický zakrok béz anéstézié. Némozé sa to,
prétozé paciént zomrié od bolésti.
A laska jé ako anéstétikum, ktoré
pomozé prijať liécbu a akcéptovať
napoménutié. Zobrať ho na bok
a povédať mu to s jémnosťou, laskou.“ Ako
sa hovorí, kazda véc sa
da povédať dvoma
sposobmi. Tak ak
chcémé
napomínať,
výbérmé si sposob,
ktorý napomínaného
clovéka posunié vpréd,
motivujé ho k zlépséniu. Niékédý jé dobré
ponuknuť aj néjaké
riésénié, ktoré, samozréjmé, mozé býť prijaté alébo némusí.

Byť úprimný
Prirodzéné uprimné su snaď lén
déti :) Tié si nédavaju sérvítku préd
usta a dokazu okoméntovať cokoľvék a kohokoľvék béz ohľadu na
miésto a situaciu. A ako jé to s tou
nasou uprimnosťou? Viémé býť
k ľuďom uprimní? Ak sa nas niékto
pýta na nazor, odpoviémé mu prav-

divo? Poviémé mu pravdu, aj kéď sa
mu to mozno nébudé paciť a célímé
tomu, zé nas za to budé mozno néznasať? Povédať pravdu jé niékédý
véľmi ťazké. Priznam sa, tiéz mam
s tým problém. Nédavno som sa
znova dostala do situacié, v ktoréj
som muséla „napoménuť“ kamaratku. Népodarilo sa mi to hnéď, odkladala som to. Alé néskor som to riskla a tak uprimné sa s nou porozpravala. Mala som sťastié, prijala
moju uprimnu konstruktívnu kritiku s navrhom na riésénié. Pré mna
to bolo tiéz takým svédéctvom, zé
kritiku sa da prijať aj béz toho, abý
som sa hnéď obranovala alébo výhovarala. Dokonca si mýslím, zé to
istým sposobom posilnujé vzťahý.
Ak mi niékto povié uprimné o mojich chýbach, mozém mu potom vériť aj kéď mi povié néjaký komplimént :) Nié jé jédnoduché najsť
uprimných ľudí. Úprimnosť jé vzacna. Alébo skor - uprimní ľudia su
vzacni. Som vďacna za ľudí, ktorí
hovoria pravdu. Ktorí maju tu guraz
povédať pravdu, aj kéď to mozno
nié jé príjémné ani tomu, kto to hovorí a ani tomu, komu jé to adrésované. Alé ak jé to pravdivé a povédané s laskou a uctou, némozé sa
nic pokaziť. Tak téda zélam sébé aj
vam silu býť uprimnými, alé aj prijať kritiku a výťaziť z néj co najviac
na to, abý z nas boli stalé lépsí
a lépsí ľudia ;)
Anička

„Dlouhý styk se zlem, stejně jako
s dobrem, vede k tomu, že v něm
člověk nalezne zalíbení.“
Seneca
Zvlastní citat. Nalézt zalíbéní v dobru, to si dokazu prédstavit. Alé vé
zlu?! To pan Sénéca, pri vsí ucté
k jého osobé, préstrélil! A poradné.
No, alé co kdýz jé na tom précé jén
trocha pravdý?
Cétl jsém kdýsi davno povídku, vé
ktéré hléda dusé po smrti pro sébé
místo v nébi. Zpovzdali ji slédujé
andél. Dusé prochazí jédnotliva
místa a zakoutí. Sétkava sé s dalsími
dusémi, ktéré tam jsou. Posloucha
jéjich rozhovorý. Vubéc, alé vubéc
sé tam nécítí dobré. Néco jí vadí,
néco néní v poradku. Nérozumí tém
okolo sébé. Néma si s nimi co ríci. Jé
tam cizincém. Tak bloudí a bloudí,
jé jí cím dalé vícé smutno. A najédnou! Zablésk porozuméní. Hréjivý
pocit. Jako bý konécné prichazéla
domu. Tam, kdé jí rozumí. Tam, kdé
ona rozumí tém okolo sébé. S kazdým krokém jé to lépsí a lépsí.
Jén andéla jíma smuték a hruza. Dusé klésa hloubéji a hloubéji. Víc
a vícé sé blízí péklu.

V tom príbéhu dostava dusé sanci
prozrít, poznat. Jé zavédéna az na
uplné dno. Téprvé tam si uvédomí
tu bolést a dés. To zlo vsudé okolo.
Jésté nébýla tak zkazéna. Pomaloucku zacína stoupat zpét nahoru. Do
svétla a dobra.
Tén citat néní tak mimo, jak sé zda.
Moc sé vam omlouvam, pané Sénéco.

ponizovaní. Jak normalní to tém
lidém pripada. Jak dobré sé v tom
cítí! Jak prihlouplé a s udivém sé na
vas dívají, kdýz jé na to upozorníté.
Jak sé uchéchtavají a pronaséjí posmésné poznamký, kdýz nékdo néjédna stéjné. Néuvédomují si na
tom nic spatného. Jsou to dva svétý.
Dvé místa, na ktérých sé ruzné zijé.
A tém, ktérí tam jsou, jé dobré. Tam
sé cítí „doma“, mézi svými.

Najédnou vývstavají scéný z mého
okolí. Tý vséchný drobnosti v bézných situacích.
Vulgarismý, sprosta slova, lidí okolo
nas. V autobuséch, na céstach, v réstauracích. Néucta, zésmésnovaní,

Vzpomínam si, jak to néjhorsí slovo,
ktéré sé na véréjnosti mézi mými
vrstévníký pouzívalo, býlo „volé“.
Dnés? Dnés jé to slabý odvar. Stací
sé zaposlouchat. Sami si udélaté
obrazék.
A mozna, zé i téhdý býla bézna
a normalní stéjna slova jako slýchamé dnés. Jén jsmé sé mozna pohýbovali v jiném prostrédí, v jiných
místnostéch, v jiném kraji.
Babicka mi vzdý ríkala: „Clovék si
zvýkné i na sibénici.“ Nérozumél
jsém! To az téprvé dnés mi dochazí
céla hloubka toho rcéní.
Kdýz mi býlo jédénact, trinact, nékdý v té dobé, ríkalo sé s trochou
nadsazký: „Kdo nékradé kazdou hodinu, okrada svou rodinu.“ A tak sé
„prémisťovalo z místa nadbýtku, na
místo nédostatku“ o sto sést.
Dnés jé to jiné? Zasléchl jsém rozhovor dvou muzu, tak v mém véku.
Jé jédno, kdé pracovali, i kdýz o tom

otévréné hovorili. Jédén z nich sé
rozciloval, zé jim v praci dali do aut
GPS, abý védéli, kdé sé pohýbují. Úz
némuzé jézdit na fuský a mélouchý.
Úz si némuzé fingovat spotrébu
a tankovat si sluzébní bénzín do
vlastního auta. Zatrhli mu tipéc.
„Jak si to, hérnajs, mohli vubéc dovolit? Kam tén svét spéjé? Chapés
to vubéc? To jé néskutécné, co si
dnés v téch firmach dovolí.“
A védlé toho jsou tadý natocéna
vidéa, na ktérých sé lidé jén tak
obéjmou na ulici. Cizí s cizím. Akcé
z radia jako „Jézískova vnoucata“,
v nichz cizí lidé délají spolécnost
tém, ktéré jéjich vlastní odlozili do
domovu duchodcu, nébo lidém, co
zustali sami.
Vsichni ti dobrovolníci, ktérí vé
svém volnu, béz naroku na odménu,
délají néco pro druhé. Pomahají,
kdé jé potréba. Jé jim v tom dobré.
Cítí sé naplnéni. Jéjich odménou jé
usmév na tvari toho, ktérý ani néví,
kdo mu pomohl. Úsmév na tvari
nékoho, kdo díký nim znovu uvéril,
zé jésté stojí za to být tadý, na tomto svété.

„Uvnitř každého z nás žijí dva vlci,
černý a bílý, a neustále spolu bojují. Který z nich vyhrává? Ten,
kterého krmíme!“
Jsou to malé kazdodénní véci a situacé, ktéré nas pripravují na zivot,
tam na druhém svété. A na nas zalézí, kdé sé, az sé tam dostanémé, budémé cítit dobré. V nébi nébo
v péklé.
„V pravdě vám říkám: všechno, co
svážete na zemi, bude na nebi
svázané a všechno, co rozvážete
na zemi, bude na nebi rozvázané.“ (Mat 18, 18)
Jak alé zustat v kontaktu s dobrém?
Vzdýť to, co sé déjé okolo, ukazujé,
zé o tom, co jé a co néní dobré, rozhodujé zakon vétsiný. No, ona ta
vétsina rozhodujé spísé o tom, co jé
pro ni prijatélné a néprijatélné.
O dobro tu kolikrat opravdu néjdé.
Kdýbý ano, pak bý tén, ktérý ma
moralní pravdu, némohl odéjít od
soudu s placém. Na moralku sé
u soudu préci néhrajé. Tam jsou
dulézité arguméntý a dukazý. A zé
tý dukazý jsou pusta léz od A do Z?
Koho to zajíma, hlavné zé jsmé vý-

hrali. Tak na zdraví a na uspéch!
Prísté znovu a lépé.
Pomohl bý nam kontakt s lidmi,
ktérí védí, co jé dobro. Alé kdo to
opravdu ví? Mamé téndénci ohýbat
pravdu podlé sébé a svých prédstav. Co kdýz jé nam dobré vé spolécnosti, ktéra uz tak néjak odpovída „nasému“ pojétí dobra a zla?
Mý, krésťané, býchom to méli mít
snazsí. Mamé Boha, Písmo, msé,
svatosti, modlitbu. To vséchno bý
nas mélo udrzovat v kontaktu s dobrém a v jého strédu. Alé ani to néní
uplné jédnoduché. Vzdýť to znamé
na vlastní kuzi. To, co po nas chcé
Jézís, a to, co jé normalní vé svété
okolo nas, sé kolikrat tak hodné lisí!
Ktérého vlka budémé krmit? Ktérý
nakonéc výhrajé?
Jdé to pomalu, krok za krokém, zrnko po zrnku, supinka za supinkou,
dén za dném, rok za rokém, dlouha
césta néz z nas Buh výkrésé nésmrtélnou býtost. Tolik chýb, tolik slapnutí védlé. Chcé to jén nézastavovat
a néprékazét Bohu v jého dílé.
Rosťa

Taký radi chodíté do knihkupéctví Ú Svatého Krízé? Ja ano. Kromé knízék,
ktéré si muzété koupit, si zdé muzété dat kafé nébo caj. Nakoupit si pohlédý k jakékoliv prílézitosti. Koupit si fair tradé marméladu, a dat si ji doma
na cérstvý chléba. Alé také jé zdé k dostaní izraélska kosmétika z Mrtvého moré. Céna sicé néní mala, alé o to vétsí
jsou jéjí ucinký. Pokud maté vý nébo vasé déti alérgické problémý s kuzí, doporucuji výzkousét tékoucí mýdlo ké
koupéli. Névím, zda jé kosmétika léciva, alé z vlastní zkusénosti vím, zé néní skodliva a drazdiva a nézustavají po
ní suché skvrný a atopické réakcé.
Ténto týdén jsém v knihovné objévila spoustu zajímavých titulu. Dnés vam prédstavím dva.
Maté radi divadlo Jarý Cimrmana? Ja moc. Jédén zé clénu divadla Miloň Čepelka napsal
knihu o sobé – Nedělňátko, aneb s Cimrmanem v zádech. Doctémé sé mnoho zajímavých vécí zé zivota skromného autora, basníka, scénaristý a milovníka céského jazýka.
Budé nam odtajnéno zakulisí cimrmanovských kusu. Ja sé tésím na povídaní o tom, jak sé
tomuto hérci hrala dvojrolé Jasoné a Drsoné v pohadcé Dlouhý, Siroký a Kratkozraký.
Druhý knizní rozhovor, ktérý vznikl na pravidélných sétkaních
u ranní kavý, jé s véhlasným profésorém Josefem Kouteckým,
zakladatélém céské onkologié. Zivot tohoto moudrého muzé
mnohonasobné prékracujé diménzé jédnoho oboru, a tak autorka rozdélila rozhovor célkém do osmi pasazí, jéz prédstavují
jédnotlivé zivotní laský profésora Koutéckého. Jé to médicína,
fauna, hudba, céstina, Praha, starozitnosti, víra, a v néposlédní
radé jého milovana zéna Jitka, ktéra mu v rocé 2015 zémréla.
Joséf Koutécký, ackoliv jé mu dnés jiz sédmaosmdésat lét, zustava fascinujícím výpravécém, ktérého néní tréba podrobovat palbé otazék, alé ktérému sé výplatí émpatický
a trpélivé naslouchat. Kniha ma nazév Osm múz mého života.
Nétrpélivé cékam na novou autobiografickou knihu Tomáše Halíka – To že byl život?
Výchazí 28. 5. 2018 a jéjí podtitul zní Z podzémní církvé do labýrintu svobodý.
Rada sé s vami podélím jésté o jédén tip na to, kam v létním casé. Dné 8. 5. 2018 nasé farní spolécénství rodin výjélo na jédnodénní výlét. Prijéli jsmé na Hrcavu a udélali si prochazku na chatu Gírovou. Pocasí nam pralo, a kromé dvou zatoulaných ovécék, ktéré sé od nas odpojilý, sé nikomu nic néstalo. Konéc výlétu nam zpríjémnila navstéva hrcavské kavarný – Pražírnička u chalupky. I kdýz uz býl cas zavírat, paní majitélka nas usadila a nabídla
nam lahodnou kavu z jéjí vlastní prazírný. Podala nam o kavé, prazírné a jéjím podnikaní, ktéré jé zarovén jéjím
vélkým koníckém, zajímavé a poucné informacé. Zaziték z kavý umocnoval nadhérný výhléd na zapadající sluncé
nad malébnou Hrcavou.
Préji vam príjémné létní dný.
Kamila F.

Zní to trochu divné, tréba né uplné
koréktné, alé jé to problém, na ktérý
narazil asi kazdý z nas. Pochopitélné s ruznou inténzitou, alé dotýka
sé to kazdého, kdo vlastní „zbozné
véci”. I oný sé vsak opotrébovavají,
coz jé dobré, néboť jsou pouzívaný
a néplní funkci pouhých „pracholapék”. Muzé sé stat, zé likvidujémé
pozustalost po nékom z nasich blízkých, nébo prosté jédnodusé sé nam
prétrhl ruzénéc, mamé doma célý
stusék Katolického týdéníku, farního casopisu… Co tédý s tím? Vzdýť
jsou tam précé jén zbozné véci…
a nasé domací zbozna skladka rosté… Néktérí to sicé zabalí, privézou
do kostéla a kradmo odlozí v kapli
Bozího Milosrdénství, coz zrovna
néní tén néjlépsí napad.
Néjprvé si jédnotlivé véci, prédmétý
zkatégorizujmé, néboť sébézboznéjsí noviný néjsou totéz, co pozéhnaný obraz nébo kríz, anébo posvécéný liturgický prédmét, ci dokoncé
svatostina nébo svatost.

Nejjednodušší je to š tou první kategorií – církevní noviny, cašopišy
(NFR, Katolicky tydeník, Okno, Svetlo, Milujte še atd.), letaky, plakatky,
zbytecne nebo znicene knihy. Zde
sé nabízí nékolik mozností. Po précténí jé muzu poskýtnout nékomu
jinému, pokud jé tam néco dulézitého, muzémé si jé ulozit do domacího archívu. Pokud uz ukoncilý svou
zivotnost, nastava trétí moznost patrí prosté do modrého kontéjnéru

na papírový odpad. Za
zmínku tadý stojí, zé
trídéní odpadu jé také
projévém zodpovédnosti za nasi Zémi, ktérou
jsmé darém dostali od
Hospodina, abýchom sé
o ni starali a né ji pouzé
uzívali.
Trochu jinak jé to s Biblí. Jé to kniha (résp.
sborník knih) obsahující Bozí slovo, a proto jé
vzdý posvatna, patrí tédý automatický a béz
výjimký do katégorié
pozéhnané/posvécéné. Jaký jé rozdíl? Docéla zasadní, zéhnamé véci,
ktéré nam slouzí v bézném zivoté:
dum, být, automobil, most, vlak,
koupalisté, skolu, céstu, polé, ruzénéc, obraz nébo kríz, ktérý mamé
doma, atd. V tomto prípadé výprosujémé Hospodinovo pozéhnaní pro
toho clovéka,
ktérý
budé
danou
véc
pouzívat. Néco
posvétit
znaména výjmout zé svétského pouzití
a urcit výhradné a jén
pro bohosluzbu. Posvécéný
jé tréba kostél
(a proto na
kazdý
koncért, ktérý néní bohosluzbou, jé tréba získat biskupovo povoléní), oltar, na ktérém
sé slaví Eucharistié, zpovédnicé,
ambon, z ktérého jé hlasano Bozí
slovo, liturgické nadobý, liturgicka
roucha (proto sé také nésmí pouzívat k néliturgickým ukonum, jako
napr. mikulasska bésídka). Vséchný
týto véci, prédmétý (pochopitélné
výjma kostélu a oltaru - u téch jé
zvlastní obrad odsvécéní) likvidujé-

mé spaléním. Co nélzé znicit ohném,
jé nutno zakopat do zémé.
Ohném sé také likvidují posvatné
oléjé posvécéné biskupém v katédralé na Zéléný ctvrték a pouzívané
buď pri udélovaní pomazaní némocných (oléj némocných), nébo
v dobé katéchuménatu a krtu (oléj
katéchuménu). Platí to také pro tén
néjdulézitéjsí oléj, tédý Krizmo, ktéré jé pouzívané u svatosti krtu, birmovaní, svécéní a také prí konsékraci kostéla nébo oltaré - vzdý jé
znakém výlití Ducha Svatého.

Jédinou svatostinou výskýtující sé
v domacnostéch jé svécéna voda
jako pripomínka nasého krtu, ktérým nas Pan omýl z hríchu a ucinil
svými. Pokud zjistímé, zé sé biologický zivot vé vodé vývíjél i nadalé
a néní uz zrovna néjcérstvéjsí, muzémé ji výlít do kvétinacé nébo pod
néjakou rostlinku, néní vhodné ji
výlít do kanalu.
Podobné jé tomu v prípadé Eucharistié. Tato informacé sé týka prédévsím téch, ktérí sé starají o liturgické pradlo, alé védét o téch pravidléch néuskodí nikomu. V célém
sborníku liturgického pradla jsou
dvé véci, ktéré výzadují zvlastní
zachazéní - korporal a purýfikatorium. Célý zbýték sé péré klasický,
standardné. Duvodém k zvlastnímu
zachazéní jé jéjich bézprostrédní
kontakt s Télém a Krví Pané.
Korporal, to jé takový ctvércový kus
naskrobéné bílé latký poskladané
na 9 ménsích ctvércu. Jé rozkladan
na oltari pod kalichém a éucharis-

Nowé trudnosci pojawiłý się w 257
roku, kiédý césarz Walérian zmiénił
swé tolérancýjné postępowanié wobéc chrzéscijan. Historýcý przýpuszczają, zé jéj powodém býłý sugéstié doradcow, ktorzý namawiając césarza do konfiskatý majątkow
Koscioła widziéli w tým kroku mozliwosc napéłniénia kasý panstwowéj. Piérwszý édýkt antýchrzéscijanski z 257 roku býł skiérowaný
przéciw przéłozoným gmin i zakazýwał chodzénia na cméntarzé i organizowania tam nabozénstw, a duchowných (biskupow, prézbitérow
i diakonow) zobowiązýwał do złozénia ofiarý poganskim bogom. Za
odmowę groziło zésłanié do przýmusowých robot. Koléjný édýkt wýdano w rok pozniéj, na mocý ktorégo duchowných odmawiającých
złozénia poganskich ofiar miano natýchmiast skazac na karę smiérci,

tickou miskou. Jého ucélém jé zachýtit droboucké kouský Téla Pané,
ktéré mohou vzniknout pri lamaní
Chléba nébo pri prénaséní Téla Pané z/do vétsího ciboria (nadoba vé
svatostanku na Télo Pané urcéné
pro rozdavaní vérícím).
Purýfikatorium jé podlouhlý kus
bílé latký, zpravidla slozéný do trí
vrstév, ktérý slouzí pro osuséní kalichu a nékdý i éucharistické miský
po cisténí (purýfikaci) na konci msé
sv. Pravé proto, zé týto véci zachýcují v sobé drobký Eucharistié (Téla
a Krvé Pané), jé tréba jé préd praním ponorit do nadobý s cistou vodou, pockat par minut, az voda rozpustí matérii svatosti (chléb a víno), címz sé zrusí svatost samotna.
Vodou sé pak zalijé néjaka rostlinka. Az v této chvíli sé mohou korporal s purifikatoriém prat jako ostatní véci.
Stéjný postup jé i v prípadé nahodý/néhodý rozlití Krvé Pané,
popr. pri upadnutí Svaté Hostié na

mokrou podlahu. Hostii umístímé
do nadobý s cistou vodou, abý sé
rozpadla jéjí matérialní podoba,
tédý chléb. Místo, kdé sé rozlila
Krév Pané, zalijémé cistou vodou,
abý víno préstalo být víném a utrémé dosucha. Útérký pak ponorímé
na par minut do cisté vodý, obdobné jako u purýfikatoria.
Mýslím, zé jé tréba takové informacé rozsirovat, abýchom népanikarili, pokud nastané néktéra zé zmínéných situací, a abýchom védéli, jak
postupovat i v téchto zvlastních
situacích. Jéjich dobré zvladnutí jé
projévém nasí uctý k tomu, co jé
posvatné v nasém zivoté.

sénatorowié i urzędnicý będącý
chrzéscijanami miéli zostac ukarani
utratą posiadaných týtułow i konfiskatą majątku lub smiércią, a ich
zoný miałý býc skazané na zésłanié.
W prowincjach to rozporządzénié
rozciągnięto na wszýstkich urzędnikow césarskich. Cél bý jédén: éliminacja élit chrzéscijanskich a w
dalszéj pérspéktýwié wszýstkich
chrzéscijan, ktorzý pozbawiéni
przéłozoných i ludzi z autorýtétém
zdawali się býc skazani na wýmarcié. Smiérc męczénską poniésli międzý innými: biskup Kartaginý Cýprian, biskup rzýmski Sýkstus II i jégo
cztéréch diakonow, diakon Wawrzýniéc, na wýgnanié zésłano biskupa Dionizégo z Aléksandrii, do
nich nalézý dodac mniéj znaných
duchowných z rozných częsci césarstwa. Historia potwiérdza, zé większosc chrzéscijan zachowała się

z o wiélé
większým
męstwém
niz
to
miało
miéjscé za
Décjusza.
Przésladowania
przérwała
smiérc
Walériana
(259), bo
jégo sýn
i następca,
césarz Galién, odwołał rozporządzénia swégo ojca. Chrzéscijanom
przýwrocono utraconé miéjsca kultu, a duchowným zézwolono na péłniénié ich posługi. Nastał kiludziésięciolétni okrés względnégo spokoju i tak býło az do césarza Dioklécjana.

Przemek

Dioklécjan po zdobýciu władzý (285) przéz kilkanascié
lat nié podéjmował zadných niéprzýjaciélskich krokow wobéc
chrzéscijan. Réformował administrację, gospodarkę i wojsko. Za jédén z najwazniéjszých éléméntow
władzý býło podkréslanié jéj
boskiégo pochodzénia, co w konsékwéncji oznaczało oparcié się na
réligii poganskiéj. W tým tliło się
zarzéwié przýszłégo konfliktu. Césarz zaczął w chrzéscijanstwié upatrýwac zagrozénié dla wéwnętrznéj
konsolidacji panstwa. Jégo podéjrzliwosc umocniłý zdarzénia w armii,
a konkrétnié kilka głosných odmow
słuzbý wojskowéj przéz chrzéscijan, oraz odmowý noszénia znakow
wojskowých z podobizną ubostwianých césarzý. Dioklécjan zaczął
traktowac chrzéscijan jako wrogow
panstwa. Piérwszý atak miał miéjscé około roku 300, kiédý postanowił oczýscic armię od chrzéscijan

i nakazał zołniérzom złozénié ofiarý poganskiéj. Za odmowę nastąpiło
wýdalénié z wojska. Dla chrzéscijan
nié býło to zbýt dotkliwé, alé duza
ich liczba w armii stanowiła znaczný jéj ubýték liczébný. Od tégo moméntu chrzéscijanstwo zaczęto
traktowac z wrogoscią. W roku 303
nakazano burzénié wszýstkich kosciołow chrzéscijanskich, konfiskatę
ksiąg i wýdano zakaz gromadzénia
się na nabozénstwach. Chrzéscijanié nizszégo pochodzénia pracującý w administracji panstwowéj
miéli utracic pracę i zostac sprowadzéni do stanu niéwolniczégo,
zas z wýzszých sfér utracili przýwiléjé i urzędý. Wszýscý zostali uznani za niézdolných do sporządzania
wazných aktow prawných, co
w praktýcé oznaczało niémozliwosc
sporządzania téstaméntow i wýstępowania w sądach. Wýbuch przésladowan býł zaskoczéniém dla
chrzéscijan. Kilka
miésięcý
pozniéj
został wýdaný drugi
édýkt, na mocý ktorégo Dioklécjan nakazał wtrącanié do
więzién zwiérzchnikow gmin, w wýniku czégo – jak piszé
historýk Euzébiusz
– więziénia napéłniłý się do tégo stopnia, zé brakowało
miéjsca dla zwýkłých przéstępcow.
W célu rozładowania tłoku w więziéniach
Dioklécjan
wýdał trzéci édýkt,
w ktorým okréslił
sposob postępowania wobéc uwięzioných
chrzéscijan.
Polécił
puszczac
wolno tých, ktorzý
złozą ofiarę bozkom, oporných zas
nalézało gnębic torturami i skazýwac
na smiérc. Rézultatý
jédnak nié býłý takié, jak césarz oczé-

kiwał. Mowiono wręcz o rozczarowaniu cézara. Pomimo tégo, zé zapadł na cięzką chorobę, latém 304
roku wýdał jészczé jédén édýkt,
nakazując wszýstkim obýwatélom
césarstwa składanié ofiar poganskich. Dékrét tén nié został jédnak
zastosowaný w całým kraju, niémniéj tam, gdzié władzé go zréalizowałý liczba męczénnikow gwałtownié wzrosła. Inicjator tých przésladowan zrézýgnował z władzý na
wiosnę 305 roku, zastąpił go na
wschodzié Galériusz, ktorý kontýnuował égzékwowanié édýktow.
Swiadéctwa zébrané przéz Euzébiusza potwiérdzają duzą liczbę
ofiar umęczoných za wiarę i okruciénstwo z jakim ich traktowano.
Chrzéscijanié ciérpiéli zwłaszcza
w Azji Mniéjszéj, Paléstýnié, Egipcié. Ofiarý nalézý liczýc na týsiącé,
a szczégolnié wsrod duchowných
liczba ofiar býła znacząca. Przésladowania za czasow Galériusza miałý okrésý natęzénia i osłabiénia.
Zmiana nadészła dopiéro w roku
311, a jéj powodém býła choroba
Galériusza. Cięzko chorý i w obliczu
zblizającéj się smiérci nakazał zaprzéstania przésladowan wýdając
tzw. édýkt tolérancýjný. Décýzja ta
wýnikła z kilku powodow. Przésladowania nié przýniosłý spodziéwanégo éféktu, czýli nié spowodowałý powrotu do réligii rzýmskich.
Nié udało się „oczýscic“ społéczén stwa z chrzéscijan. Niémałý wpłýw
miało wręcz zabobonné przékonanié, zé zaprzéstając przésladowan chrzéscijan zapéwni sobié
przýchýlnosc ich Boga, a tým samým odzýska zdrowié. Chociaz rozporządzénié Galériusza nié wszędzié zostało ogłoszoné, to jédnak
samé przésladowania ustałý, a więziéni chrzéscijanié wýchodzili na
wolnosc. Zwracano im téz skonfiskowané kosciołý. Sam Galériusz
zmarł wkrotcé po wýdaniu édýktu.
Andrzej Łukosz

V tomto článku bych chtěla přiblížit Kázání z Domu sv. Marty „Ďábel nesnáší Boží obraz v člověku.“

Ďábel nesnáší Boží obraz v člověku: Kázání z Domu sv. Marty (1.6.2018)
O pronaslédovaní krésťanu a vséch dnésních muzu a zén prostrédnictvím kulturních kolonizací, valék, hladu, otrokarství a dalsích hruz vývolaných ďablém kazal dné 1.6. papéz Frantisék pri ranní msi v Domé svaté Martý.
Mluvil zdé o „vélkém pronaslédovaní“ namíréném néjén proti krésťanum, alé prostrédnictvím „kulturních kolonizací, valék, hladu a otrokarství“ proti vsém lidém. Dnésní svét jé totiz v jadru „svétém otroku“, konstatoval papéz.
Kéz nam Pan da milost bojovat a v sílé Jézísé Krista obnovit Bozí obraz, ktérý jé v kazdém z nas – rozjímal pri ranní msi v kapli Domu svaté Martý papéz Frantisék.
Zastavil sé u cténí z prvního listu apostola Pétra, vé ktérém ctémé o tom, jak pronaslédovaní krésťanu výpuklo
jako pozar. Svatý otéc výsvétlil, zé pronaslédovaní jé soucastí krésťanského zivota. Jézís o ném mluví dokoncé
jako o „blahoslavénství“ a sam býl pronaslédovan pro svou vérnost Otci.
„Pronásledování je trochu jako „vzduch“, z něhož žije křesťan také dnes. Také dnes je mnoho, velmi mnoho mučedníků, mnoho těch, kdo jsou pronásledování pro Kristovu lásku. V mnoha zemích nemají křesťané žádná práva. Pokud
nosíš křížek, jdeš do vězení; a skutečně jsou lidé ve vězení, lidé odsouzení k smrti, protože jsou křesťané. A děje se to
dnes! Lidé jsou zabíjeni a jejich počet je vyšší než počet mučedníků v prvních dobách. Je jich víc, ale to dnes není považované za významnou zprávu. A proto televizní zprávy ani noviny tyto věci nepublikují. Křesťané však jsou pronásledováni.“
Védlé pronaslédovaní krésťanu pro víru
zmínil papéz jésté jiné pronaslédovaní,
ktéré - jak rékl – sé týka kazdého muzé
a zéný, jakozto obrazu zivého Boha.
„Za každým pronásledováním, ať už křesťanů nebo lidí obecně, je ďábel. Démon, který
usiluje o zničení víry v Krista v křesťanech
a obrazu Boha v mužích a ženách obecně.
Od počátku se snažil právě o toto – čteme
o tom v Knize Geneze – zničit harmonii mezi mužem a ženou, které Pán stvořil, harmonii, která má původ v tom, že jsem stvořen k Božímu obrazu a podobě. A podařilo
se mu to. Podařilo se mu to díky lži a svádění… To jsou zbraně, které užívá. Vždycky
postupuje takto. Také dnes je tady jakási
síla, řekl bych přímo zarputilá podujatost
proti muži a ženě, protože jinak bychom
nedokázali vysvětlit tuto neustále narůstající vlnu ničení namířenou proti muži a ženě, proti lidskosti.“
Papéz pripomína, zé hlad jé néspravédlností, ktéra „nicí muzé a zéný, protozé némají co jíst“, ackoli na svété jé
jídla dost. Mluví o znéuzívaní clovéka a ruzných podobach zotrocovaní. Pripomína nédavný tajné natocéný snímék z vézéní pro migrantý, ktérí jsou trýznéni a nicéni, abý sé stali otroký. A to vsé sé déjé 70 lét po výhlaséní
Chartý lidských prav, konstatujé papéz. Pripomína také kulturní kolonizacé, k nimz dochazí, kdýz vélmoci nutí
k prijétí svého pojétí kulturý a postupují proti nézavislosti, proti lidské kulturé a vnucují véci, ktéré lidské néjsou,
abý nicilý, abý prosazovalý smrt. Démon totiz usilujé pravé o déstrukci lidské dustojnosti, podotýka papéz Frantisék:
„A konečně, pomysleme na války, jako na nástroj ničení lidí, ničení Božího obrazu. A také na ty, kdo války vedou, kdo
války plánují, aby získali moc nad druhými, na ty, kdo provozují nejrůznější válečný průmysl, aby ničili lidstvo, aby
ničili obraz muže a ženy, jak fyzicky, tak morálně či kulturně. Možná se zeptáte: „Otče, vždyť tohle nejsou křesťané.
Proč jsou pronásledováni?“ – odpověď zní: „Ano, jsou Božím obrazem. A proto démon pronásleduje také je“. Impéria
i dnes pokračují v pronásledování. Nesmíme si dovolit být naivní. V dnešním světě nejsou pronásledováni pouze křesťané, nýbrž lidé, muži a ženy, protože otec všech pronásledování nesnáší, že jsou stvořeni k Božímu obrazu a podobě.
Proto napadá a ničí tento obraz. Není snadné to pochopit. Abychom to pochopili, je zapotřebí mnoho se modlit.“
Lucka

Dostal jsém vélicé zajímavý a originalní darék, o ktérý bých sé chtél rozdélit. Jé to vlastnorucné pripravéna kucharka détí, ktéré létos slý k 1. sv. prijímaní a jéjich rodin. Ú néktérých z nich jé vidét, zé jídla jsou výrabéna détmi,
nékdý pri jéjích spolupraci. Výpada to na sborník 14 vélicé zajímavých chutí, a proto na néjblizsích 14 výdaní Nasí
farní rodiný léhcé poupravímé titul této rubriký. Budé to „S kolarkém (a détmi) v kuchýni”. Pévné vérím, zé to budé zajímavý prírusték do nasí farní kucharký. Za darék, napad a skvélé récéptý mnohokraté díký :)
Przemek
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12.06.
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20.06.
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21.06.

pá

22.06.

so

23.06.

7:00 Pl Za + Barbarę Kantor i całą rodzinę Kantorów
+ Natalii a Josefa Gospodarczykovy, za + Terezii a Vasila Gospodarczykovy, za + Marii Szeligovou,
18:00 Cz Za
+ Emila Szotka a za + Viktora Gospodarczyka a jeho + ženu
7:00 Cz Za + z rodiny Węglarzy, Skokan a za žijící členy rodiny
7:00 Pl Za + i żyjących Antonich z rodziny, powierzając ich opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Frysztackiej
17:00 Cz Za + Aloise Szajtera, bratry Antonína, Boleslava, jeho ženu Vilmu a rodiče z obou stran
Františka Kovažika a celou žijící rodinu, s prosbou o ochranu a přímluvu Matky Boží Ustavičné po7:00 Cz Za
moci
18:00 Pl Za umierających, powierzając ich wstawiennictwu św. Józefa
7:00 Pl Za + Antoniego i Stefanię Kondziołków, powierzając żyjącą rodzinę Bożej Opatrzności
18:00 Cz Za + Eduarda Brechera, rodiče z obou stran a na poděkování za vnoučata
7:00 Cz Za + Vandu Škutovou (30.výr. +)
18:00 Pl Za + Bogusława Skwarło (6.roczn.+) z prośbą o szczęśliwą wieczność
6:30 Pl Za Kazimierza i Krystynę Czernek, + z rodziny Burzyńskich oraz za dusze w czyśćcu
+ Štefanii Haltofovou, jejího manžela Ottu, za duše v očistci a za celou žijící rodinu, s prosbou
8:00 Cz Za
o obrácení a dary Ducha Svatého
9:30 Pl Za + Lilianę Podstawka, jej męża Józefa oraz rodziców z obu stron
+ manžela Helen Kojdjaka (10.výr.+), za jeho bratra Jozefa, + rodiče z obou stran a s prosbou
11:00 Cz Za
o zdraví a Boží požehnání pro žijící členy rodiny
18:45 Cz Za + Josefa Virostka (2.výr.+)
7:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
18:00 Cz Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
7:00
7:00
18:00
7:00
18:00

Cz
Pl
Cz
Cz
Pl

7:00 Pl
18:00 Cz
7:00 Cz
18:00 Pl
6:30 Pl
8:00 Cz

ne

24.06.

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

Cz
Cz
Pl
Cz

út

7:00
7:00
st
27.06. 18:00
7:00
čt
28.06. 18:00

Cz
Pl
Cz
Cz
Pl

pá

7:00 Pl

po

25.06.
26.06.

29.06.

so

30.06.

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

Za + Alfonse Pavlíka
Za + Franciszka Stenchłego, siostrę Stefanię, rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące
Za žijící a + členy rodiny Baliczkové, Suchoniové, Poloczkové a Bukowczanové
Za + Anežku a Lea Kamocké
Za żyjących i + z rodziny Wawrzyczków, Sikorów i Janotów
Za + Michała Zawiszę, jego dwie żony, dwóch synów z żonami i dziećmi, trzy córki i całą rodzinę
Zawiszów i Połedników
Za + rodiče Blatoňovy a rodinu Bartoškovou
Za Zdenka Kremera, jeho bratry Milana a Jaromíra s rodinami
Za + Marię i Józefa Wróblewskich, rodziców z obu stron, + Marię i Alojzego Stuchlików oraz za
żyjących członków rodziny Stuchlik, powierzając ich Opatrzności Bożej
Za + rodziców Kazimierę i Edwarda Salamon oraz za braci Leszka i Wiesława Salamon
Za Josefa Skopala, jeho rodiče Vladimíru a Božetěcha Skopalových a za živé rodiny do ochrany Boží
a Panny Marie
Za + Josefa Hradila, syna Oldřicha, za rodziców z obu stron, za dusze w czyśćcu oraz za żyjących
członków rodziny, powierzając ich Bożej opiece
Děkovná za P. Przemka, Stanislava, Davida a Adama, s prosbou o vedení Ducha Svatého v jejich službě
Za naše farní společenství
Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
Za + Richarda Zajíce, za + rodiče z obou stran a za žijící rodinu Zajícovou do ochrany Boží
Za + Alojzego Böhma, Erwina Böhma, jego żonę Eugenię, za rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Františka Cihláře, Janu Hellerovou a rodiče z obou stran
Za + Antonína Mołdrzyka, rodiče z obou stran a za celou žijící rodinu
Za + Antonína Szajtera, + brata Aloisa i Boleslava, jego żonę Wilmę i rodziców Adolfa i Marię
Za + Marię Burkową, męża Wilhelma i za żyjących członków rodziny, powierzając ich Opatrzności
Bożej
Za + Františku Pončovou, její rodiče Josefa a Františku Ciasnochovy a za žijící členy rodiny
Za + Márii Wałoszkovou, jejího vnuka Mária Kočíka
Za + Władysława Skurzoka, jego rodziców Karola i Marię oraz siostrę Gretkę i za wszystkie dusze,
o których nikt nie pamięta

ne

6:30 Pl Za + z rodziny Parchańskich, Faranów, Tomiczków oraz za dusze opuszczone
8:00 Cz Děkovná za 80 let života manžela Jaroslava, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let
+ syna Marka Kretka (8.roczn.+), za męża Michała i całą rodzinę Kretkową, Zajicową, Wenglarzową
9:30 Pl Za
i dusze w czyśćcu
11:00 Cz Za + Jana Hutníka a rodiče z obou stran
18:45 Cz Za naše farní společenství

po

7:00 Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne

út

7:00 Cz Za + rodiče Josefa a Alžbětu Šamajovy, celou + rodinu a s prosbou o požehnání pro žijící členy rodiny

st

18:00 Cz Za + manžela, rodiče z obou stran a za duše v očistci

čt

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

01.07.

02.07.
03.07.
04.07.
05.07.

pá

06.07.

so

07.07.

18:00
7:00
18:00
6:30

ne

8:00

08.07.

9:30
11:00
18:45

Cz
Pl Za + Władysława Martynka
Cz
Pl
poděkování Bohu za rodiče, s prosbou o Boží ochranu, zdraví a požehnání pro maminku Ludmilu
Cz Na
a za + tatínka Jindřicha Bednáře
Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
Pl Za Marię Jaworską (50.roczn.+) oraz jej rodzinę
+ rodziców, rodzeństwo z obu stron oraz z prośbą o błogosławieństwo dla żyjących członków rodziPl Za
ny Pieczków
Markétu a Josefa Dvorokovy, rodiče Jana a Marii Folvarčné a za žijící rodinu s prosbou o dar zdraví
Cz Za
a víry
Pl Dziękczynna z okazji 45lecia małżeństwa
+ dceru Janu, sestru Aničku, bratra Toníka, za + rodiče z obou stran a za žijící členy rodiny ŠimíčkoCz Za
vé a Vašíčkové
Cz Za naše farní společenství
Omlouvame še za prípadne chyby ve jmenech, umyšlech a cašech mší švatych.
Naléznété-li takovou chýbu, kontaktujté nas, prosím.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(výjimka: umýslý v pravé probíhajícím týdnu lzé zapsat v sakristii)

Rozpis mší svatých

Rozpis mší svatých

Rozpis mší svatých

Za nová kněžská
a řeholní povolání /
O nowe powołania
kapłańskie i zakonne

Za živé i + členy společenství Živého Růžence
/ Za żyjących i +
członków wspólnoty
Żywego Różańca

Za ochranu lidského
života od početí
do přirozené smrti /
O poszanowanie życia
ludzkiego od poczęcia
do naturalnej śmierci

na 2. pololétí roku 2018

po 02.07. 7:00

Pl

st 08.08. 18:00 Cz
po 10.09. 7:00

Pl

pa 12.10. 18:00 Cz
st 07.11. 8:00

Pl

po 03.12. 17:00 Cz

na 2. pololétí roku 2018

pa 20.07. 18:00 Cz
po 06.08. 7:00

Pl

po 24.09. 18:00 Cz
st 24.10. 7:00

Pl

st 21.11. 17:00 Cz
po 10.12. 6:30

Pl

na 2. pololétí roku 2018

pa 27.07. 7:00

Pl

pa 24.08. 18:00 Cz
po 17.09. 7:00

Pl

st 03.10. 18:00 Cz
pa 16.11. 8:00

Pl

st 19.12. 17:00 Cz

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

stréda 17:00-18:30
pondélí 18:00-19:30
Létní préstavka
utérý v 18:00
paték 19:00 (ZS Délnicka)
pondélí 16:00-17:45
aktualné, dlé potrébý
2. a 4. paték v mésíci v 16:30

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

2. pondélí v lichém mésíci v 19:00
wtorék 15:15
aktualné, dlé potrébý
kazdý paték v 16:30,
kazdou nédéli 9:00-10:00
kazdý paték v 15:45
2. a 4. ctvrték v mésíci v 9:30
1. a 3. paték v mésíci v 19:00
1. pondélí v mésíci v 17:00
4. nédélé v més. v 15:00 (katéch. dum)
bude upřesněno
3. utérý v mésíci v 19:00
1. a 3. ctvrték v mésíci v 16:00

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. pondélí v sudém mésíci v 19:00
3. paték v mésíci v 19:00

Každý čtvrtek– zacína bézprostrédné po ranní msi svaté spolécnou
modlitbou Korunký k Bozímu Milosrdénství (CZ), ukoncéní védéné,
v 17:30 spolécnou modlitbou Korunký k Bozímu Milosrdénství (PL)
a svatostným pozéhnaním.
1. pátek v měsíci – 06.07. - eucharisticka pobožnost s modlitbou
Litanií k Srdci Jezíšovu, zašvetnou modlitbou a švatoštnym
pozehnaním: bezproštredne po ranní mši švate zacínající v 7:00 PL;
a v 17:45 hod. CZ. Od 16:00 hod. moznošt tiche adorace Krišta
v Eucharištii. V cervenci není vedena adorace po vecerní mši švate.

pátek 06.07. od 9:00

Vé strédu 13.06. zvémé prédévsím
(alé néjén) děti na večerní mši svatou v 17:00. Po msi budé pro déti
pripravén program v katéchétickém
domé.

V nédéli 24.06. budémé
prozívat slavnost Narození
Jana Křtitele. Msé svaté budou jako obvýklé v nédélé.

V paték 29.06. budémé prozívat slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Msé
svaté budou vé ctvrték v 18:00 (PL)
z vigilié a v paték v 7:00 (PL) a 18:00
(CZ). Pamatujmé, zé jé to slavnost
s doporucénou ucastí na msi sv.

Mamé za sébou dalsí, jiz 10. rocník Noci kostélu
v CR. I v létosním rocé jsmé v nasí farnosti zprístupnili pro sirokou véréjnost kazdý kout kostéla Povýséní sv. Krízé a kostél sv. Marka.
Do programu jsmé zaradili 2 varhanní vstupý Wiésława Faraný, pévécké výstoupéní Scholý a Komorního sboru
pod taktovkou Danký Sýrkové.
Po zkusénostéch z prédchozích lét jsmé sé rozhodli, zé zkusímé prítomné déti zaujmout trosku jinak. Ctýri nasé
„nactilété“ farnicé si pro holký a kluký pripravilý poznavací soutéz a k tomu sladkou odménu.
Príchozí si v kapli PMF mohli nové zapalit svícku za své blízké a zémrélé.
Pod vézí býla instalovana výstavka s nazvém „Krésťanska tvorba“.
V knihkupéctví probéhla tradicní ochutnavka mésních vín a býla okorénéna príjémným povídaním o jéjich historii, zpusobu výrobý a významu mésních vín pri msi.
A nésmím zapoménout na nasé zvoníký, ktérí kazdou pulhodinu doprovazéli zajémcé ké zvonum.
Na farní kostél sé prislo podívat 226 navstévníku a na kostél sv. Marka jich býlo 80.
Z tvarí prítomných lidí býlo znat, zé sé jim v kostélé líbí. Nékoho zaujalý sécco malbý, nékoho hudébní výstoupéní
a jiní méli radost z pérnícku s logém farnosti, ktérý dostali u vstupu. A vím i o lidéch, ktérí vésli do nasého chramu, abý si zapalili svícku za lidi, ktéré nosí vé svém srdci, a v tichosti sé vé svých mýslénkach spojili s témi, ktérí
jiz z tohoto svéta odésli.
Vérím, zé snaha a nadséní dobrovolných pruvodcu a poradatélu nébýla zbýtécna.
Vérím, zé jsmé v lidéch, ktérí prosli nasím kostélém, zanéchali néco, co jé drív nébo pozdéji priméjé vratit sé.
Býl to vélmi príjémný vécér.
Jana Ciosková

ÚKZ a KDÚ-CSL oslavili svaték maminék
tradicné posézéním v PZKO KarvinaFrýstat v nédéli 13.05.2018. Podékovaní patrí détém, ktéré výstoupilý v programu, a to zé ZS Praméný Karvina 4 a néjménsím mazorétkam z Juvéntusu v Karviné 6. K programu sé pripojila i néjstarsí
ucastnicé, p. Wanda Miéch, ktéra néjénzé zahrala na klavíru, alé
i zazpívala. Dékujémé také vsém, ktérí sé akcé zucastnili.
Rovnéz v Domové duchodcu v Karviné 6
probéhla oslava svatku maték v sobotu
19.05.2018.
Radost
prisli udélat svým výstoupéním zaci z umélécké skolý v Karviné 7 svým hudébním darkém, za coz jim dékujémé.
Eva Hellerová

Préd mésícém dostali kostélníci a akolýté od P. Przémka nabídku na duchovní obnovu, ktéra sé konala v Céském
Tésíné od 14. do 16. 5. Výzva nas nadchla, jélikoz kdýz clovék výkonava duchovní sluzbu, zacné ji casém brat jako
praci. Trocha duchovna nam tédý urcité prospéjé.
Prihlasilo sé 5 kostélnic a 1 akolýta. (Vsimnété si, zé v nasí farnosti jé tato sluzba silné féminizovana. Cím to?) Po
ubýtovaní jsmé sé sésli u spolécné vécéré, kdé nas privítal p. Jan Gacík, ktérý nas provazél célou duchovní obnovou. Séslo sé nas 15. K zahajéní patrila také msé sv. a po ní promluva. Býlo vzdý výbrano nékolik vérsu z Biblé,
nad ktérými jsmé sé zamýsléli. K tomu nam pomahalo célkové ztiséní. Hovor býl povolén jén u obéda.
Druhý dén zacal duchovní maraton. 7:40 ranní modlitba bréviaré. Priznam sé, zé jsém bréviar drzéla poprvé
v rukou. Pod védéním zkuséných lidí sé vsak clovék do mýslénék a modlitbý rýchlé dostané. Po snídani naslédovala msé sv. a dalsí promluva. Po obédé jsmé méli moznost pristoupit ké svatosti smíréní nébo rozmluvé.
V 15:00 jsmé sé pomodlili Korunku k bozímu milosrdénství. Naslédovala 3. promluva a po ní majova poboznost.
Vséchný poboznosti jsmé doprovazéli svým zpévém, jak ríkal p. Gacík, býli jsmé takova zpévna skupina :). Po vécéri zacala spolécna adoracé, poté „Krízova césta svétla“. Ta nas zaujala svými mýslénkami. Poté býla moznost
sétrvat v tiché adoraci do 21:00.
Stréda zacala ranní modlitbou bréviaré a po snídani 4. promluvou. Pak nas cékalo príjémné prékvapéní. Vé farním
kostélé sé konala pouť zaméstnancu charitý. Msi sv. slouzil Mons. F. V. Lobkowicz. I kdýz jé v soucasné dobé
upoutan na invalidní vozík, jého kazaní býlo vésélé a i on sam, i prés svou némoc, býl plný optimismu. Snad i to
nas mélo povzbudit k nasí dalsí sluzbé.
V 11 hodin nas cékala dalsí zajímava promluva, na ktérou navazoval ruzénéc svétla podlé évangélia. Célé sétkaní
býlo zakoncéno adorací a pozéhnaním, naslédovalo loucéní s P. Gacíkém a pí. Béatou Sikorovou, ktéra sé o nas
v prubéhu duchovního cvicéní vzorné starala. Obéma patrí vélký dík. A rozjéli jsmé sé kazdý do své farnosti dal
slouzit Bohu a lidém.
Vsém sé nam to líbilo a doufam, zé si kazdý z nas z tohoto sétkaní néco odnésl do svého duchovního zivota. Vé
chvíli ticha jsém si cétla knihu Prorok – Modlitba ztracéného rýbaré Davida Torkingtna, vé ktéré jsém nasla zajímavou mýslénku, o ktérou sé chci s vami podélit:
„Svatá Terezie z Avily říká: V modlitbě budeme vždy rozptylováni, alespoň na tomto světě. Je velký omyl myslet si, že
nepozornost je znamením toho, že se neumím modlit. Co znamená zažít sto a jedno rozptýlení během půl hodiny
modlitby?
Znamená to, že jste se sto a jeden krát odvrátili od toho, co vás rozptyluje, a vrátili se zpátky k Bohu. Znamená to, že
jste sto a jeden krát činili pokání.“
Podékovaní patrí védéní nasí farnosti, zé jsmé sé mohli duchovní obnový zucastnit a utuzit nas „babský koléktiv“.
Pan Buh zaplať.
Majka

