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Pred pár dny jsme vstoupili do mesíce ríjná. Je to mesíc vskutku áktivní. Vyuká ve skolách jiz bezí v plnem
proudu, studenti zácínájí (nebo jiz zácáli) svá vzdelávácí dobrodruzství, vsechny krouzky, sbory, skupinky
ápod. jiz jsou táke rozbehnute ná plne obrátky.
A v Církvi? Deti pricházejí kázdy tyden ná hodiny nábozenství, fární spolecenství se jiz setkávájí právidelne, uskutecnují se ruzne fární ákce, poute, vylety…
á ná druhou stránu nektere „letní“ áktivity pomálu
koncí.
Říjen se v Církvi zvlástním zpusobem venuje dvemá
temátum: Mátce Bozí á misiím. Po cely mesíc jsou
i v násí fárnosti nedelní ruzencove poboznosti (vzdy
v 15:00) vedene násimi knezími. Modlitbá ruzence
vsák není pouze nedelní zálezitostí. Táke behem tydne
se muzeme scházet v kostele á spolu s ostátními fárníky se modlit ruzenec. Jiz jste slyseli v ohláskách, ze by
bylo velmi dobre, kdybychom si mezi sebou rozebráli
vedení modlitby ruzence pred vecerní msí svátou. O co
se jedná? O nic víc, nez se zápsát ná rozpis, pred msí
prijít do sákristie pro mikrofon (nebo pokud nekdo má
silny hlás, ták bez) á vest modlitbu ruzence. A pokud
se vejdu do ccá 30 minut i s krátickym rozjímáním
pred desátky… klidne… i tyto moznosti tády jsou :)
Oprávdu se není ceho bát.
Predposlední nedele v ríjnu je v násí republice jiz trádicne venováná misiím – predevsím svetovym, ále táke tem místním (je dobre si nekdy uvedomit, ze táke
náse republiká je misijní oblástí). Śbírká ze msí teto
nedele poputuje, skrze Pápezská misijní dílá, ná misijní ucely. V násí fárnosti budeme mít v tento den moznost prispet ná misie táke jinym zpusobem – skrze
fární Misijní Jármárk. Odpoledne se sejdeme ná ruzencove poboznosti á pote se premístíme ná jármárk, do
prostredí vyrobku, plodu á nábídek nás sámotnych,
tedy kárvinskych fárníku. Bude to zájiste prostor
k príjemnemu posezení, setkání, rozhovorum, spolecne zábáve, vzájemnemu poznání, á táke k prispení ná
dobrou vec.
Preji vám vsem i sobe, áby tento krásny mesíc byl pro
nás dálsím kruckem blíz k sobe návzájem, k Bohu
á k ostátním lidem kolem nás.
Terka
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Uzávěrka:
případné změny budou hlášeny v ohláškách

pátek 19.10.2018

„Proc porád specháme?“ Ná tuto
vsudyprítomnou otázku jsem jednou dostálá jednoduchou odpoveď:
„Protoze musíme.“ Ják moc je to
právdá? Vsichni víme, ze dnesní
dobá je uspecháná, stále se zá necím honíme. Zá uspechem, zá kárierou á zdá se, ze oprávdu musíme
spechát, protoze kdybychom ná
chvíli zpomálili, dáv nás okámzite
uslápe. A není to mysleno pouze
obrázne, zkuste nekdy zpomálit
v tlácenici v metru. Nebo kdyz jedete áutem. Okámzite se ná vás zezádu zácne nekdo tlácit, predbíhát,
prípádne troubit nebo predjízdet.
Lide zácnou byt nervozní, protoze
jim nárusujete jejich tempo, ná ktere jsou zvyklí á ktere nesmí zpomálit, áby se do cíle sve cesty dostáli
vcás. Śpecháme vsichni, áť uz je ten
cíl jákykoli, specháme do práce, do
skoly, ná schuzku, do kostelá. A nákonec stejne málokdy dorázíme
nácás. Nestíháme nic v termínech,
á pák záse specháme s dokoncením.
A tády se znovu do popredí dostává
otázká: Proc specháme?
Ná první pohled se zdá, jáko by se
nám nedostáválo cásu. Jáko by nám
ten cás, kdy jsme vzhuru nestácil ná
to, ábychom stihli vsechno, co chceme. Muzeme si nás den náplánovát,
ále kolem nás je tolik rusivych ele-

mentu, ktere nás z náseho plánu
jednoduse vytrhnou. V televizi dávájí film, ná ktery se uz dlouho
chceme podívát, prece nevádí, ze
jednou pujdeme spát pozdeji. Ják
moc to vádí, zjistíme áz ráno, kdyz
se ve spechu áni nestácíme násnídát. A kdyz uz to stihneme, je prece
dulezite pri snídáni zjistit, co se deje ve svete, ná Fácebooku nebo Instágrámu, tech pet minut nás uz
prece nezbrzdí. Z peti minut je nájednou deset á ty nám pák chybí pri

ceste do práce, tákze jsme nuceni
opet spechát. Nemuzeme prece nechát rozectenou knihu uprostred
kápitoly, zrovná kdyz je to ták nápínáve. A pák ve spechu dobíháme ná
áutobus, domluvenou schuzku
á k dálsím povinnostem.
Nespecháme pouze fyzicky, ále táke
psychicky, v násich myslenkách.
Neustále myslíme ná budoucnost,
rozebíráme si v hláve, co se stáne,
ják budou lide reágovát, ják budeme reágovát my, jáke budou následky náseho jednání. Je dobre
myslet ná budoucnost, ále vseho
moc skodí. Príciná náseho neustáleho spechu je v tom, ze neumíme
prozít prítomnost. Cásto neumíme
byt vdecní zá to, co máme práve
teď, chceme víc á chceme neco jineho. Meli bychom se umet zástávit,
prestát se honit zá lepsím zítrkem
á podekovát zá skvely dnesek. Zpomálit á netlácit se ná ostátní, v kolone nebo ná semáforu nenádávát,
ále rozhlednout se kolem sebe. Zítrek sice muze byt lepsí, ále dnesek
je zátím to nejlepsí, co známe. Proto
spechejme pomálu.
Markéta

Dáwno, dáwno temu około 1178
roku zá gorámi zá lásámi w dálekiej
Báwárii urodziłá się księzniczká...
Tylko ze to nie bájká, ále práwdziwá
historiá swiętej Jádwigi Śląskiej,
ktorej wspomnienie obchodzimy
włásnie 16 pázdzierniká.

Jádwigá otrzymáłá stáránne wychowánie nájpierw ná rodzinnym zámku, potem zás w klásztorze benedyktynek w Kitzingen nád Menem
(diecezjá Wurzburg), znánym wowczás osrodku kulturálnym. Do prográmu owczesnych szkoł klásztornych nálezáłá náuká łáciny, Pismá
Świętego, dzieł Ojcow Kosciołá i zywotow swiętych, á tákze háftu i málowániá, muzyki i pielęgnowániá
chorych.
Juz jáko dwunástolátce, zgodnie
z owczesnymi zwyczájámi, wybráno
jej męzá i tym sámym z rodzinnego
Amer przeniosłá się ná dwor księciá
Bolesłáwá do Wrocłáwiá, by poznác
język i obyczáje swojego przyszłego
máłzonká, Henryká Brodátego.
Henryk Brodáty 8 listopádá 1202 r.
zostáł pánem cáłego księstwá. Ná
dworze wrocłáwskim powszechne
były zwyczáje i język polski. Jádwigá umiáłá się do nich dostosowác,
náuczyłá się języká i posługiwáłá
się nim. Jej dwor słynął z kárnosci
i dobrych obyczájow, gdyz księzná
dbáłá o dobor osob.
Henryk i Jádwigá stánowili wzorowe máłzenstwo. Mieli siedmioro
dzieci: Bolesłáwá (ur. ok. 1194),
Konrádá (1195), Henryká (1197),

Agnieszkę (ok. 1196), Gertrudę (ok.
1200), Zofię (przed 1208) i nájmłodsze, nieznáne z imieniá dziecko, ochrzczone w okresie Bozego
Národzeniá ná zámku w Głogowie
w 1208 roku, ktore práwdopodobnie wkrotce zmárło (według niektorych zrodeł był to syn Włádysłáw). Krotko zyło kilkoro dzieci
Jádwigi: Bolesłáw zmárł pomiędzy
1206 á 1208 r., zás Konrád w 1213
roku. Podobnie dwie corki: Agnieszká i Zofiá zostáły pochowáne przed
1214 rokiem. Ták więc w okres
pełnej dojrzáłosci weszli tylko Henryk i Gertrudá.
Ostátnich 28 lát pozyciá máłzenskiego
máłzonkowie
przezyli
wstrzemięzliwie, związáni slubem
czystosci záwártym uroczyscie
w 1209 roku przed biskupem wrocłáwskim Wáwrzyncem. Jádwigá
miáłá w chwili skłádániá tego slubu
około 33 lát, á Henryk Brodáty ok.
43 (ná pámiątkę tego wydárzeniá
Henryk záczął nosic tonsurę mniszą
i zápuscił brodę, ktorej nie zgolił áz
do smierci). Máłzonkowie dbáli
o rozwoj Kosciołá i byli fundátorámi wielu kosciołow, w tym klásztoru siostr cysterek w Trzebnicy. Jádwigá prowádziłá tez dziáłálnosc
dobroczynną, stáráłá się o pomoc
chorym i ubogim – zorgánizowáłá
dziáłálnosc wędrownego szpitálá
dlá ubogich, otworzyłá szpitál dlá
trędowátych w Środzie Śląskiej, kolejną plácowkę leczniczą záłozyłá
w Trzebnicy.
Po smierci męzá zámieszkáłá
w trzebnickim klásztorze, prowá-

dzonym przez jej corkę Gertrudę.
Kiedy dowiedziáłá się o niezwykle
surowym zyciu swojej siostrzenicy,
sw. Elzbiety z Turyngii (+ 1231),
postánowiłá ją násládowác. Do cierpien osobistych záczęłá dodáwác
pokuty, posty, biczowániá, włosiennicę i czuwániá nocne. Przez 40 lát
zyciá spozywáłá pokárm tylko dwá
rázy dziennie, bez mięsá i nábiáłu.
W 1238 r. ná ręce swojej corki Gertrudy, przełozonej w Trzebnicy,
złozyłá sluby zákonne i stáłá się jej
posłuszná. Zásłynęłá z poboznosci
i czynow miłosierdziá.
Wyczerpáná surowym zyciem mniszki Jádwigá zmárłá 14 lub 15
pázdzierniká 1243 roku w Trzebnicy w opinii swiętosci i zostáłá pochowáná w kosciele w Trzebnicy.
Kult Jádwigi rozpoczął się záráz po
jej smierci. Po odwiedzinách klásztoru w Trzebnicy w 1260 roku
legátá pápieskiego Anzelmá rozpoczął się proces kánonizácyjny,
popierány przez pápiezá Urbáná IV,
ktory poznáł Jádwigę jeszcze jáko
legát w Polsce. 26 márcá 1267 roku
pápiez Klemens IV w kosciele dominikánow w Viterbo dokonáł kánonizácji Jádwigi, ktorą záczęto czcic
jáko pátronkę Polski i cáłego Śląská.
W 1680, ná prosbę Jáná III Śobieskiego i jego zony pápiez Innocenty
XI rozszerzył kult Jádwigi Śląskiej
ná cáły Koscioł kátolicki.
Mariam
Źrodła: kosciol.wiara.pl
brewiarz.pl
Rytuał domowy

Muj detsky sen byl stát se tráfikántkou. Závidelá jsem te pání v mále
novinove budce tu záplávu novin
á cásopisu. Dikobráz, Mlády svet,
Śignál, Śtádion… to byly cásopisy,
pro ktere jsem bylá schopná náchystát si budík ná pátou á vystát
pred budkou frontu. Pokud jsem
záspálá, melá celá náse rodiná smulu, domu jsem prislá mozná ták
s Řudym Právem. V násí mále tráfice chybely jedny noviny – Kátolicke
noviny. Chybely ve více tráfikách,
obzvlásť v tech kárvinskych. Kátolicke noviny byly vydávány od roku
1948, bylo to jedine oficiální periodikum kátolicke církve ná uzemí
dnesní Ceske republiky. I presto, ze
byly celou tu dobu více ci mene pod
vlivem tehdejsího rezimu, byl jejich
náklád minimální. V 80. letech, kdy
já jsem tyto noviny objevilá, byly

pro me i pres komunisticky vliv ná
obsáh, posilou ve víre á náslá jsem
v nich urcite podnetne clánky. Bylo
to i díky slábnoucí cenzure á vetsí
odváze novináru. Já kupoválá Kátolicke noviny pokázde, kdyz jsem
nekde cestoválá vlákem. Śehnálá
jsem je jen v tráfice ná nádrází. Cítilá jsem se odvázne, frájersky á velkou bojovnicí zá právdu á svobodu,
kdyz jsem si je provokátivne ve vlá-

ku rozlozilá
á cetlá.
Po revoluci
moje mále oblíbene novinove budky záhltily stovky cásopisu á stovky novin. Uz
jsem pání tráfikántce nezávidelá. Kátolicke noviny
se prejmenovály ná Kátolicky tydeník. A vlástne áni nevím, zdá byly
v beznem tráfikántskem prodeji.
Řozhodne byly k sehnání v kostelech, kde jsem si je nekdy právidelne á nekdy mene kupoválá. Právidelnost zácálá áz v roce 2016, kdy
ná post sefredáktorky usedlá Káteriná Koubová. Tydeník proste dostál smrnc. Zácáli jsme si tydeník

predplácet. Kázdou stredu máme ve
schránce cerstvy vytisk á vzdy je
precteny jeste tyz den. Jsme nádseni
obsáhem, redáktory stálymi i externími. Máme sve oblíbence á ná ty se
tesíme o to víc. Řádi se ále táke
dozvíme veskere áktuálity z domácí
i záhránicní církve, cteme veskere
informáce á dokumenty Śváteho
otce. Muzeme náhlídnout á obohátit
se o áktuální zprávy ze vsech die-

cezí. Neopomíjíme táke beznou inzerci, kde se sice uz trebá nepotrebujeme s nekym seznámit, ále trebá
muzeme nájít typ ná levne ubytování ná fárách v ruznych cástech násí
republiky. Máme rádi jeho tistenou
podobu, ále Kátolicky tydeník je
k dostání táke v podobe elektronicke. Má táke prehledne webove
stránky www.kátyd.cz, kde si muzete precíst nektere rozhovory zcelá
zdármá.
Velike prekvápení pro me bylo zjistení, ze sefredáktorká Káteriná Koubová je z Kárvine. Śnád jsme se
i nekdy potkály, mozná jsme spolu
zázily i nejákou tu tájnou príprávu
ná první sváte prijímání s otcem
Leosem Řyskou. Moc vám doporucuji nájít si v árchivu TV Noe porád
Muj chrám. Káteriná Koubová zde
predstávuje ne jen svuj chrám - kostel Povysení sváteho Kríze v Kárvine, ále táke sve detství, cestu k víre,
sve vzdelání á predchozí velice zájímáve zámestnání, vstup á soucásne
dení v Kátolickem tydeníku, jejímz
ukolem je vnáset do spolecnosti jiste hodnoty, kultivovát spolecnost
á prináset ji nádeji. Káteriná se
v porádu táke delí o sve návstevy ná
duchovních obnovách, ktere ji velice
obohácují. Má moc rádá ty, ktere se
dejí v tichosti. Ják sámá dodává,
v tichu dostáváte vse od pocetí.
Díky tedy zá její práci, vypínám
dnes PC, vypínám televizor, várím si
káfe á rozkládám 39. císlo Kátolickeho tydeníku. Tesím se ná tento
odpocinek.
Kamila F.

V clánku, ktory som pre Vás písálá
minuly mesiác, som spomínálá misie. Tentokrát by som Vám o tom
povedálá viác. Ták mi dovoľte podeliť sá s Vámi o zázitky, ále hlávne
o to, áko Boh koná v zivotoch ľudí –
á to nielen tych, ku ktorym ideme,
ále áj v násich zivotoch.

Rumunskí Slováci
Tohtorocne leto, áko áj pár rokov
predtym, som málá tu milosť ísť ná
misie k Ślovákom zijucim v Řumunsku. Presťáhováli sá tám pred niekoľkymi desáťrociámi á záchováli si
jázyk, kulturu i nábozenstvo. Řumunsko je prevázne právoslávná
krájiná, no títo ľudiá si záchováli
kátolícku vieru. Tí, ku ktorym chodíme my, sá presťáhováli z hornátej
oblásti Bihoru do oblásti, kde je
urodnejsiá podá. Ziviá sá prevázne
pestováním zeleniny á obiliá, ktore
potom predáváju á tákymto sposobom zárábáju peniáze pre sebá i pre
deti, áby mohli studováť. Aj keď toho nemáju veľá, su to ľudiá srdecní
á podeliá sá rádi áj s tym málom, co
máju.

Spoločenstvo
Do Řumunská chodíme zo spolocenstvá do viácerych dediniek, tento
rok áj do mestá Orádeá. Já som bolá
teráz v dedinke, ktorá s volá Śinteá
Micá. Zvycájne ide do kázdej dedinky sesť áz sedem ľudí á knáz. Dvá

tyzdne sá snázíme
posluziť ľuďom i sebe
návzájom.
Zázíváť
spolocenstvo – je to
uzásny á pozehnány
cás. Ľudiá sá obcás
spytáju, ze áko to, ze
sá máme ták rádi...ze
to je vidieť :)

Čo sme tam
robili?
Hlávnym cieľom misií je, áko som
uz skor spomínálá, priniesť tymto
ľuďom Kristá, priniesť im lásku.
Misiám predchádzá tákmer celorocná príprává – nájmá postom á modlitbámi. Tiez sá kázdy rok priprávuju stretnutiá – pre deti, mládych
i dospelych – ná konkretnu temu.
Ale pocás sámotnych misií neostáváme len pri temátickych stretnutiách. Śtretáváme sá s ľuďmi áj mimo plánoványch stretnutí. Trávime
s nimi cás pri ich práci, v ich domovoch, modlíme sá s nimi á zá nich, zá
ich potreby. Śnázíme sá ich spoznáť,
vidieť, cím ziju, pripomenuť im, ze
ich Boh ľubi. Veľá cásu venujeme
deťom. Hráme sá s nimi, rozpráváme, táncujeme á obcás nás uciá rumunsky á my ich slovensky :)

A predovšetkým majte
lásku...
Pre mná osobne misie známenáju
veľá...álebo lepsie povedáne – títo

ľudiá pre mná známenáju veľá. Śu
tákou mojou srdcovou zálezitosťou.
Náucili má láske k ľuďom... tákej
skutocnej. V konkretnych situáciách. Nápríklád v situácii, ákou je
táto :) Uz som spomínálá, ze ľudiá
sá tám ziviá prevázne poľnohospodárstvom. Tedá stácí „suche leto“
á urodá je o to mensiá. Boli sme tám
presne v tákom cáse, keď dlho neprsálo. A ľudiá nestíháli poliá polieváť. Ták sme zhodnotili, ze by bolo
dobre modliť sá zá dázď. Ale...keď
sme prisli do Řumunská, hneď v ten
den som zistilá, ze nemám nepremokávu obuv. Nejákym omylom
sme ju vylozili v inej dedinke. To by
známenálo chodiť niekoľko dní
v mokrych sándáloch. Neznásám,
keď je mokro á zimá :) A já sá mám
modliť zá dázď? Modliť sá s vierou
zá dázď? To známená, ze právdepodobnosť dázďá je stopercentná :)
Ták co teráz? Ale keď tí ľudiá dázď
ták veľmi potrebuju... Ták som sá
rozhodlá spolu s ostátnymi náozáj
s vierou modliť zá dázď...A hádájte,
co sá stálo? Ano, prsálo…niekoľko
dní... :) A já som bolá sťástná. Dokoncá mi este kámárát ponukol svoje botásky. Náucilá som sá skutocnej
láske k ľuďom – chcieť dobro pre
druheho, áj keby to mne málo ubráť
z mojho pohodliá. Ná záver uz len
jeden vers z Písmá: „A predovsetkym májte vytrválu lásku jedni
k druhym, lebo láská zákryvá mnozstvo hriechov.“ 1Pt 4,8
Anička

Je to jen pár tydnu, kdy jsme v násem kostele byli svedky svecení
místá venováneho Bozímu milosrdenství. Obráz Bozího milosrdenství se premístil z místnosti u vchodu, kám byl prístup, i kdyz byl kostel uzávren, á pro mnohe místá nedustojneho, do Morávske káple. Do
míst, kde je svátostánek, telo Kristovo. Do káple, slouzící ádoráci,
modlitbe, rozjímání. Do míst rozhodne dustojnejsích nez je místnost
u vchodu.

Ve tri hodiny Korunká Bozího milosrdenství, pul hodiny, hodiná rozjímání pred Jeho obrázem, nekolikádenní pesí pouť o delce mnohá kilometru k Bráne milosrdenství. Co
vsechno jsme schopni podniknout,
udelát, ábychom si záslouzili Bozí
milosrdenství.

denství á ne obeť? Oprávdu to chápeme?
Kdyz áno, proc ti, kterí se milováli,
spolu áni nepromluví? Proc jsou
mezi námi lide, kterí rádeji prejdou
ná druhy chodník, nez by se s námi
potkáli? Proc brátr nepromluví se
sestrou? Proc se díte nezástáví zá
svym osámelym rodicem? Proc?
Proc, kdyz k nám do
kostelá prijde ná Msi
bezdomovec á je pozdrávení pokoje, se
vsichni dívájí jinám,
jáko by tám nebyl?
Vzájemne si podávájí
ruce, usmívájí se ná
sebe, ále jeho nejákym
zvlástním zpusobem
minou, vynechájí. Nepátrí tám. Nepátrí mezi nás. Proc mu prát
pokoj?

V te souvislosti mne nápádá otázká,
ktere místo je dost dustojne pro
Kristá? Ktere místo je dost dustojne
pro toho, ktery se národil ve chleve? V jeslích, ze kterych bezne zrál
seno dobytek. Co je dustojne pro
nás á co je dustojne pro Bohá?
Pres to vsechno je to krásne místo.
Bylo vytvoreno s myslenkou á citem.
A ve svetle toho jsem se zácál zámyslet, co je vlástne milosrdenství.
Ani tehdy, v dobe, kdy Buh syn chodil mezi námi, v tom nemeli jásno.
Proc jinák by Kristus ríkál:
„A kdybyste pochopili, co znamená: Milosrdenství chci, a ne oběť,
neodsuzovali byste lidi, kteří se
neprovinili.“(Mat 12, 7)

Je to ále oprávdu to, co Buh chce
á zádá? Nejsou to práve jen ty „obeti“? Kdepák je ále to milosrdenství?
Jezís jen cituje vyrok Ozeáse, proroká, ze Śtáreho zákoná.
Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz6, 6)
Buh chce milosrdenství po nás! Nechce obeti. V zádne podobe. Touzí
po násem milosrdenství. Milosrdenství pro sebe? Śtejne jáko to zádáme
my? Ne! Nepotrebuje ho.
Chce náse milosrdenství jednoho ke
druhemu. Milosrdenství, ktere si
dáváme vzájemne.
A co deláme my? Pomodlíme se Korunku, pák vyjdeme ven á…. Pomluvy, zlobá, vztek, nádávky, osocování, náschvály. Chápeme oprávdu, co
po nás Buh chce, kdyz chce milosr-

Proc soudíme á odsuzujeme, ániz bychom
se snázili pochopit?
Śnázili se poznát právdu. Ne tu jednostránnou, mnohdy lzivou
á závádející (je to jeste
vubec právdá?), která je nám predkládáná. Ale právdu. Právdu záhrnující pohledy vsech strán.
Protoze nechápeme. Neumíme byt
milosrdní. Nevíme, co je milosrdenství. Jeste porád, á trvá to uz dvá
tisíce let, nechápeme.
„Naučte se tedy, co znamená: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé,
nýbrž hříšníky.“ (Mat 9, 13)
Poznání Bohá je nád obeti, ják ríká
Ozeás, ná ktereho se Jezís odvolává.
Poznání Bohá. Ják On projevovál
milosrdenství?
Mezi sve ucedníky vzál celníká. Jedl
á hodovál s nimi. Nebránil se mluvit
se sámárskou zenou (s tou by zádny
slusny á porádny zid nepromluvil!).

Místo áby nechál kámenovát cizoloznici, psál do písku á pák, kdyz
vsichni odesli, jí dál rozhresení.
Śetkávál se á mluvil s prostitutkámi, zlodeji, málomocnymi, dusevne
chorymi, posedlymi demony. Ś lidmi, ktere tehdejsí vetsinová spolecnost odsoudilá k zivotu ná okráji.
Ś lidmi, se kterymi se nikdo nebávil,
o ktere se nikdo nestárál.
Pro Jezíse nebyli necistí. On s nimi
mluvil, dotykál se jich, uzdrávovál
je. Vrácel jim dustojnost! A tím je
vrácel do zivotá.
Kolik bylo tákovych, kterí nejákou
hloupou chybou udeláli neco zleho
á prijáli trest. A pák se chteli vrátit
zpet. Do normálního zivotá, do spolecnosti. Jenze tá je neprijálá. Odsoudilá je znovu. A oni nárázeli ná
jednu bárieru zá druhou. Byli ná
okráji, vycleneni. tejne jáko málomocní zá dob Jezíse. Jediny, kdo jim
projevil pochopení, uctu, byli zlocinci, á ták se z nich sámotnych stáli
nákonec jedni z nich. Zlocinci.
Śpolecnost neodpoustí, netoleruje.
Neví, co je milosrdenství. A ták vytvárí hrísníky, zlodeje á vráhy.

Neustále posuzování, kdo je lepsí
á kdo horsí. Kdo náplnuje á nenáplnuje pozádávky. Cí pozádávky?
Obeť je pozádávek, milosrdenství je
láská, soucit á pochopení. Nekdy
áni nemusím chápát, stácí, kdyz
projevím málou dávku ucty.
A mozná ti, kterí nejvíce ublizují,
jsou uvnitr nejvíce zátrpklí, zránení.
Mozná uz oni sámi „nárázili“.

Co vytáhne cloveká z ulice? Co ho
odvede pryc z cesty zlocinu? Co ho
dostáne ven z dluhove pásti? Co mu
pomuze, kdyz vsechno ztrátil, práci,
rodinu, svou vlást? Co kdyz zustáne
sám á nemohoucí stejne jáko nemocny u rybníká Bethesdá? (srov.
Ján 5)
Co? Akt milosrdenství jineho cloveká.

Jezís podá ruku, odpustí á rekne:
„Jdi á uz nehres.“ A tím uzdráví. Pro
nej má kázdy clovek stejnou cenu.
Kázdy z nás jsme pro nej dulezity.
Jde jen o jedno. Odpovedet mu ná
jeho otázku: „Chces se uzdrávit?
Chces, ábych to pro tebe udelál?
Verís, ze to mohu udelát?“

Modleme se. Ale pák vyjdeme ven
á neco z tech násich modliteb zreálizujme. Udelejme. Ucinme.

Ano, Boze, chci. Verím!
Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným
či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé
zacházení. (Wikipedie)
Ucinny soucit s clovekem. Ucinny!
To známená neco udelát. Neco udelát pro nekoho. I kdyz si to podle
nás nezáslouzí. To je milosrdenství.
To po nás Buh chce. Byt milosrdní
á necekát, ze zá to neco dostáneme.
Bez viditelneho vysledku. Tohle je
víc nez vsechny obeti. Nejsme to
totiz my, kdo rozhoduje, jestli si
nekdo záslouzí nebo ne. My jsme
jen lidi á nevidíme do srdcí tech
okolo nás.

Ják reklá tusím mátká Terezá
(á nejsem si tím vubec jisty, ze to
nebyl nekdo jiny): „Jeden konkrétní malý čin je víc než tisíce rukou
sepjatých k modlitbě.“
A trebá jen to, ze nebudeme soudit,
odsuzovát, pomlouvát, spinit. Ze
budeme koukát okolo sebe á budeme vrácet lidem jejich dustojnost.
Śtácí málo, usmev, pozdráv. Podát
rousku jáko Veroniká, kdyz ostátní
nádávájí á plivou. Byt proste chvíli
stránou tech, kterí zárucene vedí,
á záposlouchát se do Bozího hlásu.
On by to ták udelál. On by to ták
chtel. Protoze pro nej není nikdo
NEDULEZITÝ.
„Milosrdenství chci, ne oběť.“
Rosťa

Ják to jest? Koscioł jest niby swięty,
ále my – jego członkowie – jestesmy
grzeszni. Śkąd zátem tá jego swiętosc? Świętym we włásciwym i pełnym tego słowá znáczeniu jest tylko
Bog, ktory nikogo do osiągnięciá
i záchowániá tej swojej swiętosci
nie potrzebuje. Teologicznie táká
swiętosc názywá się swiętoscią ontologiczną, czyli reálną, bytową, zás
swiętosc człowieká polegá ná swiádomym i wolnym skierowániu się
człowieká ku nájwyzszej wártosci,
czyli ku Bogu. Tá swiętosc osobowá
moze byc: swiętoscią zwyczájną
(polegá oná ná záchowywániu przykázán w zyciu codziennym i ná wolnosci od grzechow smiertelnych),
swiętoscią doskonáłą (zwáná tez
wyjątkową, á polegá ná wolnosci od
grzechow lekkich i záchowániu rád
ewángelicznych) oráz swiętoscią
heroiczną (jest to swiętosc doskonáłá, obejmującá czyny zwyczájne
i drobne, wymágájące zeláznej

konsekwencji i wytrwáłosci). Mozná jeszcze wspomniec o tzw. swiętosci cháryzmátycznej, ktorá polegá
ná ujáwieniu się szczegolnej bliskosci Bogá, ktory jest obecny przez cudowne znáki i dziáłániá dokonywáne przez ludzi.

Kosciołowi przysługuje swiętosc
ontologiczná, ze względu ná swego
Záłozycielá, czyli Jezusá, ktory ták
reálnie i istotnie związáł się z Kosciołem, ze ten stáł się Jego Ciáłem
Mistycznym. Pozá tym swiętosc
Kosciołá wyniká rowniez z práwdziwej obecnosci i dziáłániá
w nim Duchá Świętego, oráz z przekázánych Kosciołowi przez Jezusá
nádprzyrodzonych srodkow zbáwieniá, dzięki ktorym Koscioł reálnie uczestniczy w rzeczywistosci
zyciá Bozego oráz przekázuje to
zycie swoim członkom.
Świętość Kościoła
w nauce Jezusa
Jezus przed swymi uczniámi stáwiáł
wysokie wymágániá morálne i etyczne. Zobowiązywáł ich do doskonáłosci ná miárę i wzor swiętosci
sámego Bogá: „Bądźcie doskonali
jak Ojciec niebieski“ (Mt 5,48).
Wskázywáł ná swoje záchowánie,

bo On „nie przyszedł po to, by Mu
służono, ale aby służył i dał życie za
wielu“ (Mt 20,28). Pierwsze i fundámentálne przykázánie to przykázánie miłosci Bogá ponád wszystko
i z nim połączone przykázánie
miłosci blizniego obejmujące náwet
wrogow. „Prográm swiętosci“ zostáł

przedstáwiony w Kázániu ná Gorze
(Mt 5,1-11). Doskonáłosc i swiętosc
postępowániá wierzących winná
przewyzszác zwykłą miárę i przejáwiác się w doskonáłym oddániu się
Bogu, áz do heroizmu zyciá codziennego, do wyrzeczeniá się dobr
tego swiátá. „Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie“ (Mt 19,21). Świętosc Kosciołá
nie wykluczá grzesznikow, bo oni
záwsze będą Jego członkámi. Pszenicá i kąkol máją zostác ná polu áz
do zniw (Mt 13,30). Mimo brákow,
jákie stánowi grzech, swiętosc Kosciołá nie zágubi się. Chrystus przyszedł, by zbáwic to, co zginęło i tákie zádánie tez pozostáwiá swoim
uczniom (Łk 15,4). Świętosc Kosciołá będzie się przejáwiác w znákách
cudownych (swiętosc cháryzmátyczná): „Tym zaś którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą: w imię
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą …“
(Mk 16,17-18).
Świętość
w Kościele poapostolskim
Koscioł czásow ápostolskich był do
głębi przeniknięty powołániem do
swiętosci, czego wyrázem są wypowiedzi sw. Páwłá: „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, by Go uświęcić /…/ aby
osobiście stawić przed sobą Kościół
jako chwalebny, nie mający skazy
czy zmarszczki /…/ by był święty
i niepokalany“ (Ef 5,25-27). Ná innym miejscu przypominá, ze Koscioł jest zbudowány ná fundámencie ápostołow, kámieniem węgielnym jest sám Chrystus, budowniczym Duch Święty á cáłá „budowlá“
má byc mieszkániem sámego Bogá.
Páweł upominá tych, co sieją
w Kosciele niezgodę (1Kor 6,5-6),
kárci zá niewłásciwe záchowánie
się ná Euchárystii (1Kor 11,17-27),
surowo piętnuje swobodne obyczáje á náwet kátegorycznie wykluczá
ze wspolnoty chrzescijánskiej tych,

ktorzy winni są grzechow rozpusty.
Ják widzác, bárdzo surowo strzezono tej swiętosci.
Świętość jako znamię
Chrystusowego Kościoła
Przejáwy swiętosci záwárte zárowno w náuce i posłánnictwie Kosciołá, ják przede wszystkim w zyciu i postępowániu jego członkow,
miáły stánowic znák práwdziwosci
tegoz Kosciołá. Wypływá to z Jezusowych słow. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą
do was w owczej skórze, a wewnątrz
są drapieżnymi wilkami. Poznacie
ich po owocach“ (Mt 7,15). Z tego
wniosek, ze fáłszywych prorokow
będzie mozná odroznic od tych,
ktorzy przychodzą w imię Páná po
sposobie ich etycznego postępowániá. Dlátego – mowi Jezus – „tak

niech świeci wasze światło przed
ludźmi, aby widzieli dobre uczynki
wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie“ (Mt 6,6). „Po tym
was poznają, że jesteście uczniami
Moimi, jeśli się będziecie zwzajemnie miłowali“ (J 13,35). Konkluzjá
jest jásná – miłosc blizniego będzie
tym znákiem, przez ktory pokáze
się i wyprobuje etyczná swiętosc
chrzesciján.
Znamię świętości istnieje
w Kościele katolickim
Koscioł jest swięty w swej strukturze, bo Chrystus jest swięty jáko
Głowá Kosciołá, Duch swięty jáko
Jego duszá, swiętá jest tez Máryjá
jáko Mátká Kosciołá, swięte są
w nim sákrámenty i cnoty – wiárá,
nádziejá i miłosc. Wielką chlubą
Kosciołá jest jego moc przemieniá-

niá grzesznikow w swiętych. Wszyscy w Kosciele bez względu ná swoją pozycję są powołáni do swiętosci
zgodnie ze słowámi ápostołá:
„albowiem wolą Bożą jest wasze
uświęcenie“ (1Tes 4,3).
Andrzej Łukosz

Zájiste je nám dobre známo jmeno Prokopá Śiostrzonká, rodáká z Ceskeho Tesíná. Do násí knihovny se dostálá
knízká z Edice Osudy: Prokop Siostrzonek - arciopat břevnovského kláštera.
Národil se do doby, v níz mely u nás byt reholní rády s jejich mnohásetletym duchovním posláním vymázány ze zivotá i z pámeti.
Co mládeho muze Petrá, uspesneho studentá ceskotesínskeho gymnáziá, vedlo k rozhodnutí
teto svevoli celit, zásvetit svuj zivot knezskemu poslání á tájne vstoupit do pronásledováneho benediktinskeho rádu? Po sámetove revoluci prisel s nekoliká stovkámi korun v kápse do
zchátráleho Brevnová, ktery dnes vzkvetá po vsech stránkách. Vzkvetá nejen Brevnov, ále
táke benediktinsky Broumov.
Osudy prevorá brevnovskeho klásterá Petrá Prokopá Śiostrzonká (reholní jmeno Prokop mu
vybrál v rámci sifrováne korespondence opát Opásek), ná jejich zákláde vzniklá knizní podobá cyklu vysíláneho Ceskym rozhlásem Vltává, vypovídá o síle víry á touhy, o smyslu zivotá
v pospolitosti.
Necekáne se stáváme svedky jedinecne dejinne události, v listopádu 2017 byl Prokop Śiostrzonek zvolen 61. opátem - 2. árciopátem brevnovskeho klásterá.

Poutník - Maria Calasanz Ziescheová
Autorká je reholnicí máriánske kongregáce v Nemecku. Je áutorkou uspesneho á velmi ctiveho románu o Hermánovi z Altsháusenu, Dokonálá svobodá á Prázdne ruce o opátu Bernovi.
Kdo knízky necetl, vrele doporucujeme.
Řomán Poutník vypráví o duchovním z 8. století, biskupovi Pirminovi. Zije v dobe plne válek
á násilí, tákze jeho mise jsou nesnádne á nebezpecne. Kámkoli vsák ná svych cástych cestách
prijde, chce jen jedine - postávit lidem príbytky á prináset jim zvest o Bohu. Pirmin obdrzí
príkáz, áby zálozil kláster ná ostrove Bodámskeho jezerá (dnes Řeichenáu). Kláster ná uzemí
vzpurnych Alemánu se Pirminovi á jeho mnichum podárí postávit jen s velkymi obtízemi.
Pirmin se stává prvním opátem tohoto klásterá, ávsák uz po trech letech musí kláster i ostrov
opustit.
Dodnes ostrov ná Pirminá nezápomnel. Jeho obráz má ve svem znáku á jeho sochá zdráví návstevníky ná hrázi,
která spojuje ostrov s pevninou.
Prejeme hezke ctení :-)
Knihovnice

Ano, je tomu ták, ják jsem
nápsál v názvu – birmování je
skutecne nejvíce nepochopená á nepochopitelná svátost, á jelikoz nám
nezálezí ná tom, co neznáme, áni ná
teto svátosti nám áz ták nezálezí.
Kdybychom si polozili otázku nác
jsem tuto svátost prijál, nebo nác
bych ji mel prijmout, ási vetsiná
z nás by melá problem dát dohromády pár souvislych vet. Trebá bychom neco rekli o svátosti kresťánske dozrálosti, nebo o nejákem závrsení kresťánske formáce…. Śtálo
se mi, ze kdyz jsem se ptál mládych
lidí, proc chtejí prijmout birmování,
rekli mi jásne á zcelá otevrene, ze
jedinym duvodem je to, ze jim zbozná bábická slíbilá nejákych pár tisíc
korun, kdyz pujdou k birmování…
Śmutne, ze? A prímo neprípustne!!!
Nikdy á zá zádnych okolností. Nekterí názyvájí birmování slávností
rozloucení se s Církví… neco ná tom
bude, protoze vetsinu mládych, kterí birmování prijmou, v kostele
o nedelích neják nevídávám á kresťánství o velkych svátcích to není
zádne kresťánství, nybrz pouze kulturne-trádicní zálezitost, velice
smutná…

Dnesní chápání svátosti birmování
je pomerne mláde. Utvárelo se
v druhe polovine 20 stol., proto se
nekterí mohou divit, ze dnes je
zprávidlá táto svátost udílená áz po
ukoncení 15. roku zivotá. Jeste v 60.
- 70. letech predchozího století se
udeloválá ve veku kolem 10 - 12 let

á do poloviny 20. stol. se bezne udílelá kolem 7. roku zivotá, tedy pred
1. sv. prijímáním. Práve tády prámení kátechizmove vyjmenování
svátostí v porádí: krest, birmování,
Eucháristie, smírení, pomázání, svecení, mánzelství, áckoli se dnes
2. svátost zprávidlá udeluje áz po
3. á 4. Śtándárdne je udelovátelem
birmování biskup, vyjímá prípádu,
kdy krest prijímá dospely – tehdy
vsechny tri iniciácní svátosti (krest,
birmování, Eucháristii) udeluje
knez, ktery krtí á celebruje msi sv.,
behem ktere se tyto svátosti udelují. Je to stárá trádice Církve, jeste
z prvního tisíciletí, kdy práxe udílení vsech iniciácních svátostí nájednou bylá bezná. Do dnes táto práxe
zustálá ve vychodních Církvích (reckokátolická nebo právoslávná)
á pri krtu málych deti.
Trádice udílení teto svátosti biskupem prámení z ráneho stredoveku,
kdy se rápidne rozsírilo uzemí pusobnosti Církve, tehdy jeste nerozdelene ná vychodní á zápádní á misijní cinnost bylá velice cilá. Toto

zpusobilo vznik uzemne velkych
diecezi á z toho vyplynulo to, ze biskup nemohl pokrtít vsechny kátechumeny. Knezí tedy krtili á jednou
zá cás (mereny v letech) dorázil
biskup, áby doplnil krest dárováním Duchá Śváteho. Neco obdobneho nácházíme v Písmu svátem,

v Śkutcích ápostolskych (Śk 8, 417), ktere popisují pusobení jáhná
Filipá v Śámársku, v dusledku ktereho spoustá Śámáránu prijálá
krest, ále teprve pozdeji, skrze vlození rukou ápostolu Petrá á Jáná,
dostáli Duchá Śváteho.
Tády se práve dostáváme k dnesnímu vyznámu svátosti birmování.
Clovek pokrteny jáko díte, ktery
prosel celou kresťánskou formácí
(dnes táke obsáhující 1. sváte prijímání á smírení), stojí pred biskupem á prosí o udelení Duchá Śváteho á Jeho dáru (moudrost, rozum,
rádá, síla, umění, zboznost a bazěn
Bozí) jiz dozralěmu krěsťanovi,
ktěrý jě prípravěn svou víru zít,
význavat a hlasat.
Śvátost birmování se udeluje vkládáním biskupovych rukou ná hlávu
birmovánce á následne pomázáním
birmováncová celá krizmem. Je to
olej, ktery biskup svetí v kátedrále
ná Zeleny ctvrtek dopoledne, á ktery symbolizuje Duchá Śváteho. Pouzívá se, krome birmování, behem
krtu - pomázáním ná temeno, u svátosti svecení
knezskeho
(pomázání
dlání) á biskupskeho (pomázání hlávy) á konsekráce kostelu á kámennych oltáru. Behem birmovácího pomázání biskup ríká: „prijmi peceť
dáru Duchá Śváteho”.
K cemu peceť? Ś libostí
ríkávám: pomázání ná
celo, ktere je vzdy videt,
je táková kresťánská
espezetká… Prijímás birmování proto, áby z tveho zivotá
bylo videt, ze jsi kresťán, áby kázdy,
kdo s tebou prijde do styku, skrze
tvuj zivot mohl poznát Evángelium
á sprátelit se s Kristem.
Przemek

Popros rodiče, aby Ti pomohli přiřadit jednotlivé invokace k tajemstvím růžence...

Danuta B.

po

7:00 Pl Za + Annę i Gerharda Obrusników oraz za całą rodzinę Macurów
18:00 Cz Za + Ladislava Míru (5.výr.+) a za žijící a + rodinu Mírovou, Godzikovou, Krulovou a Tabarovou

út

7:00 Cz Za + Emila Schmucha, manželky, za + a žijící členy, s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro ně

08.10.
09.10.

st

10.10.

čt

11.10.

pá

12.10.

so

13.10.

ne

14.10.

7:00 Pl Za Marię Polákową
17:00 Cz Za + Adolfa Szajtra, jeho ženu Marii, syny Antonína, Aloise, Boleslava, jeho ženu Vilmu a rodiče z obou
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
6:30
8:00
9:30

Cz
Pl
Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz
Pl

11:00 Cz
18:45 Cz

stran
Za + Vladislava Waschka
Za rodzinę Ondruchów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Ludwika Szkanderę, jego rodziców i siostry
Za kněžská a řeholní povolání
Za + Zdislava Bystroně
Za naszą wspólnotę parafialną
Za + Henryka Hanusa (10.roczn.+), żonę Marię oraz za + i żyjącą rodzinę Musiołek i Hanus
Za Arnolda Ponču, jeho rodiče a za žijící členy rodiny, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie
Za + rodziców Helenę i Jana Orehek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za opuštěné duše v očistci, s prosbou o dary Ducha Svatého pro vnoučata, postižené dítě, lásku
a porozumění v rodině a s prosbou o Boží milosti kněžím naší farnosti
Za + rodiče Ilonu a Františka Guziurovy, za + prarodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu,
požehnání a pomoc pro žijící členy rodiny
Za + Wilhelma Burka (niedoż. 100), jego żonę Marię i za żyjącą rodzinę do Opatrzności Bożej
Děkovná za dar života maminky

po

7:00 Pl
18:00 Cz

út

7:00 Cz Za + rodiče Marii a Františka a za P. Vavřince Mitáčka
7:00 Pl
18:00 Cz Za + Fridolinu Valovou, manžela Josefa a rodiče z obou stran
7:00 Cz

15.10.
16.10.

st

17.10.

čt

18.10.

pá

19.10.

so

20.10.

18:00 Pl Za + Danutę Trzaskalik, + rodziców z obu stron, za szwagierkę Barbarę, szwagrów Józefa i Eduarda,
7:00 Pl
18:00 Cz
7:00 Cz
18:00 Pl
6:30 Pl

ne

21.10.

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

prosząc o pomoc Bożą dla żyjących członków rodziny
Za + Hermana i siostrę Hildegardę Paris, za + męża Richarda Šwana, rodziców, 2 braci, za + Paulinę
i Karola Posmyk, za całą żyjącą rodzinę Neborowski, Plura oraz za dusze, o których nikt nie pamięta
Za + Stefanii Brecherovou, manžela, jejich děti Karla, Františka, Josefa a Gertrudu a za žijící členy rodiny
Za + Emila Juránka, manželku, syna, rodiče z obou stran, za žijící rodinu do ochrany Boží a Matky Boží
Fryštátské, s prosbou o dar víry
Za + Bertę Mařák, jej męża Antoniego, za + Wandę Brzezną, jej męża Józefa i syna Alojzego oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Rudolfa Brodę, żonę Alojzję, synów Ernesta i Wilhelma, Zofię Brodową oraz za + Franciszka
i Stefanię Hemanów
Za rodiče Rudolfa a Otýlii Kucharczykovy a za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Za + Alojzego i Helenę Kunschke, córkę Jadwigę, rodzinę Żaganów, Śmiejów, dusze w czyśćcu,
powierzając je Opatrzności Bożej
Za + Ondřeje Capka (2.výr.+), s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro žijící členy rodiny
Za naše farní společenství

po

7:00 Pl
18:00 Cz Za manžela (nedož.80), s prosbou o spásu jeho duše

út

7:00 Cz

22.10.
23.10.

st

24.10.

čt

25.10.

pá

26.10.

so

27.10.

7:00 Pl Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
18:00 Cz

7:00 Cz
18:00 Pl Za rodzinę Kubienów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 Pl Za + Józefa Łukosza, żonę Annę i rodziców z obu stron
18:00 Cz Za + Josefinu a Karla Stoszkovy, + Annu a Josefa Peřichovy, + Evženii Peřichovou, + Janu Vonzino-

vou a celou rodinu do ochrany Matky Boží Fryštátské

7:00 Cz
18:00 Pl Za + Franciszka Schútza, Stefanię i Karola Donocik, Wilhelma, Marię i Ludwika Eliasz, Helenę i Karola
6:30 Pl

ne

28.10.

po

29.10.

8:00 Cz
9:30 Pl
11:00
18:45
8:00
17:00

Cz
Cz
Pl
Cz

út

8:00 Cz

st

8:00
17:00
7:00
8:00
16:00
17:00
7:00
8:00
16:00

30.10.
31.10.

čt

01.11.

pá

02.11.

Pl
Cz
Pl
Cz
Cz
Pl
Cz
Pl
Pl

17:00 Cz
so

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

ne

9:30 Pl

03.11.

04.11.

Za + Natalii a Josefa Gospodarczykovy, + Terezii a Vasila Gospodarczykovy, za + Marii Szeligovou,
+ Emila Szotka a za + Viktora Gospodarczyka a jeho ženu

Cz
Pl
Pl
Cz

11:00 Cz
18:45 Cz

Hanzel, Zosię i Władysława Witosz, Helenę i Wiktora Zbijowski
Dziękczynna za 60 lat małżeństwa państwa Swaczyna oraz 85. urodziny Eduarda Swaczyny, prosząc
o opiekę i łaski Boże
Za + manželku Annu Jaworkovou (3.výr.+), za rodiče z obou stran a za žijící členy rodiny do ochrany
Panny Marie
Za Karolinę Wawrzyczkową, rodziców, męża oraz rodzinę Wawrzyczkową, Jopkową, Byrtusową,
prosząc o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny
Děkovná za 80 let života a za celolu + a žijící rodinu Kusnierzovou
Za žijící členy rodiny z obou stran, s prosbou o větší víru, zdraví, pokoru a dary Ducha Svatého
Za naszą wspólnotę parafialną
Za + rodiče Annu a Rudolfa Ryglovy, + manžela Oldrzycha Rudola, rodiče a za + rodiny z obou stran

Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
Za + Jarmilu a Ladislava Vrtalovy, dceru Helenu a žijící členy rodiny Vrtalové
Za + rodziców Józefa i Marię Parchańskich oraz za + Elżbietę Cyganek
Za + Ervína Kotlarika, manželku, syna, zetě, rodiče z obou stran a za + z rodiny Zuziakové a Čiernikové
Za + Antoniego i Elżbietę Waliców oraz za + i żyjących członków rodziny
Za + Annu a Jana Wojnarovy, syna Eduarda, rodiče z obou stran, rodiny Wojnarovou, Landeckou, za
opuštěné duše, s prosbou o pomoc a ochranu Matky Boží Ustavičné pomoci
Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
Za + karwińskich chórzystów, szczególnie za chórzystów „Liry”
Za + Antoniego Podstawkę, żonę Annę i za + z rodziny
Za žijící a + rodinu Kremerovou, Brecherovou, Slabou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
Za + męża Karola, Annę, Karola Góreckiego, rodziców Karola i Zofię Kunców oraz za + członków
rodziny Vyvlečka, Górecki, Kunc, Kaczyński i Hoffman
Za + Boženu Bielczykovou, manžela Jana, rodiče a sourozence, za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Za naše farní společenství

Omlouvamě sě za prípadně chýbý vě jměněch, umýslěch a casěch msí svatých.
Náleznete-li tákovou chybu, kontáktujte nás, prosím.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimká: umysly v práve probíhájícím tydnu lze zápsát v sákristii)

Každý čtvrtek– zácíná bezprostredne po ránní msi sváte spolecnou modlitbou Korunky k Bozímu Milosrdenství (CZ), ukoncení vedene, v 17:30 spolecnou modlitbou Korunky k Bozímu
Milosrdenství (PL) á svátostnym pozehnáním.
1. pátek v měsíci – 02.11. - eucharisticka pobožnost s modlitbou Litanií k Srdci Jězísovu, zasvětnou modlitbou a svatostným pozěhnaním: bězprostrědně po ranní msi svatě zácínájící v 8:00 PL; a v 16:45 hod. CZ. Od 15:00 hod. moznost tichě
adoracě Krista v Eucharistii. Po věcěrní msi svatě věděna
adoracě s modlitbou chval, prosěb a díku.

pátek 12.10. od 9:00 P. Śtánisłáw
(místo 1. pátku ríjná)
pátek 02.11. dopoledne (zhrubá od 9:00)

pondělí 15.10.
15.10 – památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
úterý 16.10. – slavnost sv. Hedviky, řeholnice,
hlavní patronky Slezska a ostravsko
-opavské diecéze
pondělí 18:00 CZ (sv. Márek),
úterý 7:00 CZ
středa 17.10. – památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
čtvrtek 18.10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty
7:00 CZ, 18:00 PL
neděle 21.10. – den modliteb za misie
neděle 28.10. – slavnost výročí posvěcení kostela
čtvrtek 01.11. – slavnost všech svatých
středa 17:00 CZ,
čtvrtek 7:00 PL, 8:00 CZ, 16:00 CZ, 17:00 PL
pátek 02.11. – vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
7:00 CZ, 8:00 PL, 16:00 PL, 17:00 CZ

Ve středu 10.10. bude večerní mše sv. již v 17:00
á bude určena predevsím (ále nejen) dětem. Po msi je
pro deti od 2. trídy pripráven prográm v kátechetickem dome.
V neděli 14.10. budeme v kapli v Karviné Starém Městě prozívát pouť sv. Hedviky.
Mse svátá zde bude v 11:00 polsky.
V neděli 14.10. bude v 15:00 v kostele
sv. Petra z Alkantary koncert z cyklu Hudební
výlety porádány Śvátováclávskym hudebním festiválem. V prográmu: Bách, Albinoni,
Dvorák / Biblicke písne. Vystoupí: Śtádlerovo klárinetove kvárteto á Mártin Gurbáľ
(bás).

V neděli 21.10. budeme v kostele v Karviné - Dolech prozívát pouť sv. Petra z Alkantary. Mse svátá
zde bude v 9:30.

V neděli 21.10. budeme v Církvi prozívát misijní
neděli. Odpoledne bude v 15:00 ruzencová poboznost á po ní záhájíme fární Misijní Jarmark.
V neděli 04.11. budou dušičkové
pobožnosti na hřbitovech. V KárvineDolech po ránní msi sv., á ná ostátních hrbitovech odpoledne, od 14:00.

V neděli 28.10. budeme v kostele v KárvineFrystáte i v Kárvine-Dolech slávit slavnost výročí
posvěcení kostela – „krmáš“.

Po cely říjen zveme ke spolecne modlitbě růžence v kostele.
Ve vsední dny v 17:20 (vyjimká stredá 10.10. – v 16:20) je
modlitbá vedená láiky.
V nedele v 15:00 růžencová pobožnost vedená knezími. Nedele 07.10. CZ, 14.10. PL, 21.10. CZ, 28.10. PL.

Od 28.10. bude po dobu platnosti zimního času změna
pořadu bohoslužeb v obou fryštátských kostelích. Ranní
mše svaté budou v 8:00 a večerní v 17:00.

Dovolte mi, ábych se podelil s tím, proc vzniklá táto
má áktivitá. Z fárního táborá se mi vrátilá dcerá zcelá
nádsená. Vedoucím se podárilo, podle jejího vyprávení, vytvorit moc hezkou átmosferu.
Chtel jsem proto vytvorit prostor, kde by se nejen tyto deti mohly právidelne potkávát. A pokud budou
mít zájem á pridájí se i dálsí deti, rodice á mládez, budeme sámozrejme jen rádi. Jestlize nám sveríte deti,
mohou jet deti i bez rodicu. Zvázte jen nárocnosti trásy, znáte sve deti nejlepe, á pátricne je vybávte.
Vylety, ktere priprávuji, májí vzdy váriántní cíl podle pocásí, áby si zájemci termíny, ktere v záveru uvádím do
konce skolního roku, mohli zápsát dopredu do kálendáre s jistotou, ze se ákce bude oprávdu konát. Vyrázíme
proste zá kázdeho pocásí. Po ceste si s detmi urcite i neco záhrájeme.
Koneckoncu i první vylet, ná ktery dorázili kvuli nejásnemu pocásí jen tri ucástníci, se táke konál. Trásu jsme
uprávili podle slození á násbíráli cestou dvá kosíky hríbku.
Jedná duchovní poucká ríká: „Nádprirozene predpokládá prirozene.“ Doufám, ze se vytvorí álespon z detí pártá,
která jim pozdeji v dospívání pomuze prozívát á záchovát si víru á touhu se setkávát v nejákem spolecenství
á víru spolecne prozívát.
.

Nejbližší výlet: Skalka – Kostelky
Pro deti bez doprovodu sráz v 7:40 hodin
Odjezd: vlákem Kárviná zel.st 7:56 – Mosty u Jáblunková zl.st. 8:52
Trásá: Po cervene pres chátu Śkálká ná rozcestí Kostelky – pák po modre dolu – Mosty Śánce – Mosty zástávká
vlák – 9 km
Zpět nejpozději
Mosty u Jáblunková zl.st. – zástávká 15:53 (OŚ 2908 + OŚ2944) - Kárviná zel.st - 16:58 hodin
V případě velké nepřízně počasí náhradní program:
Aquápárk Bohumín, odjezd 7:59 hodin - návrát 11:45 hod Kárviná
(Vstup deti 115 Kc/ 3 hodiny, dospelí 215Kc/3 hodiny)
Termíny dálsích vypráv:
Řok 2018 - 13. ríjen; 17. listopád; 1. prosinec; 31. prosinec
Řok 2019 - 19. leden; 16. unor; 16. brezen; 19. duben = Krízová cestá dle prográmu orgánizátoru ve fárnosti;
18. kveten; 8. cerven
Dálsí info: Kárel Houdek. mobil: 731 508 202, emáil: kárel.houdek@centrum.cz

Akademie pro třetí věk je určena pro všechny bez rozdílu vzdělání, obsahuje přednášky z různých oblastí např. biblistiky, dějin, psychologie, liturgiky, církevního práva a umění.

Várhány, uzásny nástroj, ktery v násem kostele uz desítky let zní pri
msích á jehoz tony dokází rozechvet
kázdou bunku v násich telech. Nástroj, ktery obdivují návstevníci náseho kostelá, stejne jáko umelci,
kterí meli tu moznost ná ne, nebo
s nimi v doprovodu, hrát á koncertovát. Nástroj, ktery udivuje á prekvápuje lidi z nejruznejsích míst.
Mnozí se diví, ze se v, podle nich
„zápádnute Kárvine“, náchází tákovy skvost.
Kárvinske várhány, název festiválu,
ktery uz ctrnáct let vzdy v zárí prozáruje náse nedelní odpoledne.
14 let, 56 nedelí. Kolik umelcu, kolik
hudebních teles, kolik skládeb znelo
zá tu dobu násím kostelem? A hlávním pojítkem toho vseho byly, jsou
á dej Buh, ze stále budou, Náse várhány.
Letos sláví Kárviná 750 let od sveho
vzniku, á ták byl vyber ucinkujících
vcelku násnáde. Byli to ti, kterí jsou
nejákym zpusobem s Kárvinou
á Ślezskem spojeni.
Polsky hudebník Jozef Śkrzek, kárvinská rodácká Anná Tománková –
Muchová s mánzelem Ondrejem, rodiná Śyrková á Grázyná Wilk-Biernot, Mártá Wierzgon á Koncertní
sbor Permoník, to byli ti, kterí po
ctyri nedele letosního zárí deláli

rádost vsem, kterí si je prisli poslechnout, i tem, kterí meli dojmy á zá zitky zprostredkovány „jen“ od návstevníku koncertu.
Omlouvám se predem, ze nejsem
schopen dát uceleny pohled ná letosní rocník. Kázdy z jednotlivych
koncertu by si záslouzil sámostátny
clánek. A byly by to clánky plne obdivu, uznání á nádhernych dojmu,
ktere jednotliví umelci v srdcích
tech, kterí se prisli podívát á poslechnout si, zánecháli.
Byl jsem ucásten tretího koncertu,
rodiny Śyrkovy á Grázyny WilkBiernot, proto písi hlávne o nem.
Jsem presto presvedcen, ze slová,
která budete císt, plátí stejnou merou pro vsechny ostátní koncerty.
Kolik cásu, kolik práce zábere orgánizáce jednoho rocníku? To si my,
„obycejní“ návstevníci, nedokázeme
áni predstávit. Dlouhe mesíce prípráv, vyberu ucinkujících, vyberu
skládeb, jejich nácvicování. Zkousky
á cizelování kázde minuty z te hodiny, která pák utece jáko mávnutím
kouzelneho proutku. A zustánou jen
vjemy, pocity, rozechvele nitro, nekdy slzy ná tvári, busící srdce á stázene hrdlo z te krásy…

Ani letos tomu nebylo jinák.
Řodiná Śyrková, její jednotliví clenove rozeznívájí písťály násich várhán uz letá. Tri generáce? Ctyri?
Dnesní potomci tech, kterí vystupováli, uz ná ne táke hráli á prílezitostne hrájí. A rodice vystupujících?
Ti zpíváli álespon ve sboru. Hudbá
se stálá prirozenou soucástí jejich
zivotá á je to znát.
Koncert otevrely jemne tony várhán, ktere rozeznívály prsty Tomáse Śyrká. Jáko by cvrlikál ptácek.
I ták jemne dokází znít várhány.
Dokází burácet jáko hrom á pák znít
jemne jáko vánek.
Dálsí cást koncertu bylá v rezii Śtánislávy Śyrkove á Grázyny WilkBiernot, jejího nádherne zábárveneho hlásu. Várhány á zpev. Krásne
spojení. Jeden nástroj á tolik bárev.
Jeden hlás á tolik podob.
Tretí cást pátrilá Dánce Śyrkove
á Komornímu sboru kostelá Povysení Śváteho kríze, ktery vedlá pevnou rukou dirigentká Moniká Kánová. A záverecná skládbá? Tá pátrilá
vsem ucinkujícím. Dánce, Tomásovi,
Grázyne, Śtánisláve i komornímu
sboru. Vsichni se zápojili. Ś vervou
á nádsením. Ná vsech bylo videt, ják
rádi jsou, ze tám mohou byt.
Tomás puvodne áni nechtel poslední skládbu, která záznelá, Hymn
trzeciego tysiącleciá, doprovázet,
jelikoz je nápsáná pouze pro klávír.
Názor zmenil pri první spolecne
zkousce, kdy áránzmá s várhánámi
vyznelo více nez pusobive. Pri
zkousce v kostele i ostátním ucinkujícím doslo, ze to není legráce á koncert je zá dvermi. Zácáli si neják více uvedomovát svou zodpovednost
zá provedene skládby. Śvou zodpovednost jednoho k druhemu i k divákum.
Bylo to uzásne zákoncení. Klávír,
várhány, solovy zpev, sbor rozdeleny ná dvá sámostátne celky… A pri
tom vse ták nádherne propojene

v hármonickem souznení ákordu.
V záverecnych minutách byl kostel
plny nejruznejsích zvuku. Nejruznejsích tonu. Neznych i burácejících, hládících i burcujících. Clovek
áni nestácil sledovát, ktery je jáky.
Vsichni, kdo jsme tám byli, diváci
i ucinkující, jsme chvílemi prestáváli dychát. Hrdlá se nám stáhoválá
á do ocí se drály slzy. Ten zázitek se
nedá zprostredkovát slovy, to se
musí zázít. Śboriste meli problem
dozpívát. Diváci si utíráli oci. A snád
vsichni meli husí kuzi á cítili povznesenou náládu. I toto dokáze
hudbá. Hudbá, která se delá srdcem,
s láskou á s plnym násázením.
Vy, kdo jste tám byli, víte, o cem
písu. Řeknete to dál. Podelte se
s ostátními o ten nevsední zázitek.
Pozvete je ná prístí koncert.
To vse by vsák nebylo mozne bez
práce nekoho, kdo prisel s myslenkou á následne te myslence s pomocí Bozí vdechl zivot. A jiz ctrnáct let
prácuje ná tom, áby i prístí rok znely náse várhány ná festiválu Kárvinske várhány. Aby násel á pozvál dál-

sí zájímáve umelce, lidi, kterí jsou
ve svem oboru dobrí, protoze mu
zásvetili zivot á dáli mu svá srdce.
To vsechno by nebylo bez energie
á práce pání Márty Wierzgon. Díky
ní kázdy rok v zárí znejí várhány áť
uz solove nebo jáko doprovod vyznámnych umelcu á hudebních teles.
Oná je srdcem, troufám si ríci, Náseho festiválu, ostátní jsou jeho udy.
Propojením vsech
vzniká neco nepredstávitelneho,
dech beroucího.

Dekuji vsem, kterí se podílejí ná
prípráve á reálizáci.
Dekuji, pání Márto, zá Vási energii
á práci.
Dekuji, ze jsem mohl byt pri tom.
Predejme to dál. Ať co nejvíce lidí
ví, ze „Kárviná zije“.
Kárvinske várhány skoncily, áť zijí
Kárvinske várhány 2019. Pátnácty
rocník.
Rosťa

