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Jsme v polovine letosní postní dobý. Na míste je
tedý otazka, jak se nam darí plnit sva postní predsevzetí? Darí se… Bohu díký a jen tak dal. Nekdý
se zadarí a jindý vubec… Nevadí, porad je cas to
napravit. Vubec se nedarí… Take nevadí, zacít lze
vzdý znovu. ;-) Postní doba je krasna mimo jine
prave v tom, ze je dostatecne dlouha na to, abýchom se mohli nad svými ciný zamýslet, abýchom
mohli sve nedostatký napravit, nebo zacít znovu.
Nikdý není pozde, dokonce ani rano v nedeli
Zmrtvýchvstaní Pane. ;-)
Poslední den brezna. Dnesní den je vubec zajímavý. Za nami je první tretina roku 2019, coz je take
prílezitost k zamýslení a prípadne zmene. Krome
toho jsme dnes presli na letní cas, coz znamena,
ze jsme spali o hodinu mene. „Prejít na letní cas“ –
tato veta mi evokuje probuzení, nabraní sil. Dný
se prodlouzí, slunce bude více, coz prímo výbízí
k vetsí aktivite. Zmena casu, zmena aktivitý, zmena bohosluzeb. Ano, s príchodem letního casu se
v nasí farnosti opet mení porad bohosluzeb ve
vsední dný a sobotý. Ranní mse svate tedý budou
jiz v 7:00 a vecerní az v 18:00.
Polovina postní dobý. To znamena, ze za chvíli
budeme prozívat Paschalní Triduum, vrchol liturgickeho roku. Osobne mam týto svatký nejradeji
ze vsech slavností v roce. Jiz jen jejich obsah je
nadherný – obeť a vítezství Boha. Stejne tak liturgie a hudba techto dnu – ruznorodost, rozmanitost, krasa, hloubka textu, obnova krtu, strídaní
ticha, klidu s akcí, slavou.
Postní doba. Moznost neco v zivote zmenit, napravit. Cesta vedoucí k nejvetsí slavnosti
v liturgickem roce. Sance ucit se, nemýslet jen na
sebe, ale rozhlízet se kolem a pomahat tam, kde je
to zapotrebí. Jeste mame pred sebou 3 týdný, takze „huraaa do toho!“ :).
Terka
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Uzávěrka:
případné změny budou hlášeny v ohláškách

pátek 12.04.2019

„Vejděte úzkou branou. Široká
totiž a prostranná je cesta, která
vede k záhubě, a mnozí se na ni
vydávají; ale těsná je brána
a úzká cesta, jež vede k životu,
a je málo těch, kdo ji nacházejí.“ (Mt 7, 13-14)
Úzka je cesta k zivotu, siroka je
cesta do zahubý.
Laska, pochopení, tolerance, ohleduplnost, pomoc. Dodrzovaní pravidel pro uctu k druhemu, ne pro
pravidla samotna. To je ta cesta,
kterou nam Buh predestrel. Z ní
není uniku.
Arogance, agresivita, zloba, vulgarita. Neucta jednoho k druhemu.
Lide, kterí si nevazí prace druhých.
Zavist a pomluvý. Socialní síte a diskuse na internetu, ve kterých se
výjadruje kdokoli, k cemukoli. Bez
znalosti, ale za to s o to vetsí chutí
ublízit a zviditelnit se.
Vsude okolo vulgarní a sprosta slova, ktera se stala beznou soucastí
mluvý. Úz se tomu nepodivujeme.
Zvýkli jsme si.
Ani jsme si nevsimli a ta uzka cesta
se tak nejak rozsírila.
Kazdým prehlednutím chovaní
a jednaní, ktere je mimo stavající
hranice slusneho chovaní, vlastne
prispívame k tomu, ze se tý hranice
zase o trochu rozsírí. A oný se rozsirují a hodne rýchle.
Ale proc tomu tak je? Z pohodlnosti,
lenosti, pýchý, jesitnosti? Cesta
vlastního prospechu a výhod je tak
lakava!
Vlastní ja a jeho domnela dulezitost
je to nejvíce, co nas zajíma. Hlavne
pohodlí, nic moc namahý a same
výhodý.
Dríve chtelý být deti nekým. Popelarem, kominíkem, vojakem, hasicem, kosmonautem. Hlavne nekým.
Dnes? Dnes chtejí hlavne mít, vlastnit, uzívat si, utracet, a abý je to stalo co nejmene namahý. Být nekým,

to uz se dnes nenosí. Cesta je sirsí
a pohodlnejsí. Cestuje se po ní snadneji a rýchleji. Ale kam se po ní dostaneme?
To, co se nam dnes nelíbí a na co
zehrame, jsme kdýsi davno mý sami
zaseli. Jak? Cím? Svou výchovou.
Svou tolerancí k chýbam a slendrianu. Prehlízením nekvalitní prace,
hrubeho chovaní.
Pred par dný jsem jel v Praze metrem. Sedel tam kluk, tak jedenact
let, na míste oznacenem krízem pro
tý, kterí mají zdravotní potíze. Sedel
a venoval se svemu mobilu. Pristoupila stara paní a postavila se nad
ním. Nevsímal si jí. Ani nezvedl oci.
Po chvíli to nevýdrzel muz, do ktereho bý to nikdo nerekl. Vlasý, oblecení, tetovaní, zkratka rebel. Strcil
toho kluka do ramene a prinutil ho
zvednout se. Paní se posadila. Kluk
býl evidentne nastvaný. Porad si
neco vztekle pro sebe mumlal. Lide
se dívali po tom muzi. Vetsina
z nich mela výraz, který ríkal: „O co
tomu hejskovi jde?“ Te paní se ale
zastal jen on. Jediný.
Pred triceti, ctýriceti letý, bý ten
kluk výskocil sam, nebo bý jej upozornilo mnohem více lidí…
Co se stalo? Proc ta zmena?
Proste je jina doba.

Houbý jina doba! Hranice cestý do
zahubý se zase o kus rozsírilý.
Kazda prace, kterou neudelame
dobre. Kazda neslusnost, kterou
prehledneme. To vsechno pozvolna
posouva hranice dal a dal.
„Hleď, dnes ti předkládám život
a štěstí, smrt a neštěstí. Budeš-li
poslouchat přikázání Jahva, svého
Boha, která ti dnes předepisuji,
a budeš-li milovat Jahva, svého
Boha, budeš-li chodit po jeho
cestách, budeš-li dodržovat jeho
přikázání, jeho zákony a jeho zvyky, budeš žít a budeš se rozmnožovat, Jahve, tvůj Bůh, ti požehná
v zemi, do níž vcházíš, abys ji převzal. Odvrátí-li se však tvé srdce,
nebudeš-li poslouchat a dáš-li se
svést, aby ses klaněl jiným bohům
a sloužil jim, dnes vám prohlašuji,
že určitě zahynete a že nebudete
dlouho živi na zemi, do níž po přechodu Jordánu vkročíte, abyste ji
převzali.“ (Dt30, 15-18)
Cestu zname. Víme, jak ma výpadat.
Ona je ale opravdu uzka. Je to cesta
pravidel a povinností. Pravidel
a povinností, ve kterých je skrýta
laska k bliznímu.
(…)

Úrednice, ktera udela jen svou praci. Rozhodne, jestli ano nebo ne
a jaký dopad to ma na nas zivot, je jí
volne. Pritom bý stacila jedina veta
navíc a vse bý mohlo být jine. Mala
drobna rada. Proc tu vetu nerekne?
Nechce se jí? Je to pro ni prace navíc? Je to moc namahave? Mýslím,
ze v tom to není.
Automechanik, který udela jen to,
co „ma“. Ze pritom prijde na dalsí
zavadu? No a co. Aspon ten trouba
zakazník prijede znovu.
Kazdý jen do výse sveho platu. Jenze kolik bý nas museli platit, abýchom svou praci odvadeli poradne?
Garantuji vam, ze za par týdnu bý
jakkoli výsoka castka býla nízka.
Pokud clovek nepracuje pro lasku
k praci, pro potechu z dobre výkonane prace, zadna odmena nezajistí,
abý svou praci odvedl dobre.
A co ti, kterí za svou cinnost nedostavají zaplaceno vubec? Dobrovolníci, brigadníci… Ti nemusí svou
praci delat poradne? Predstavte si,
ze jdete po lavce pres potok, ktera
se zrítí zrovna, kdýz jste uprostred,
jen proto, ze ten kdo ji delal, ji neudelal poradne. Proc bý taký mel?
Vzdýť to delal zadarmo. Meli býchom být radi, ze ji vubec ve svem
volnu postavil.
Mýslím, ze tomu, kdo pada z te lav-

ký dolu do potoka, je uplne jedno,
jestli to ten nekdo delal za peníze,
nebo zadarmo. Proste to neudelal
poradne a on teď kvuli tomu pada
dolu.
A brana je zase sirsí. Cesta do pekla
pohodlnejsí a rýchlejsí.
Proc ja? Ať to udela on!
Jenze ne ON, to MY si musíme výbrat svou cestu. Dobre, nebo spatne? Poradne, nebo halabala. Pro
lasku k bliznímu, nebo pro lasku
k sobe?
Jsme tak orientovaní na sebe, sve
potrebý, ze nejak zapomíname, ze
***************************

cesta do nebe vede pres sluzbu druhým.
Tou cestou je Jezís Kristus. On se za
nas výdal cele. Sel pro nas az na
kríz.
A mý?
Mý si hledame snadnejsí, lehcí, sirsí
a rýchlejsí cestý. Ve vsem a vsude.
Zalezí nam vubec na nekom jinem,
nebo jen na nas samotných?
„Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou
snažit vejít, ale nebudou toho
schopni.“ (Lk13, 24)
Rosťa Mechúr

Jiz delsí dobu premýslím, jestli se
mam nebo nemam výjadrovat
k jevu, který mi v nasí farnosti vadí.
Po popelecní strede a po prectení
rozhovoru s reziserem Jirím Strachem jsem si dodala odvahý.
Vecí, ktere mi vadí, je víc. Ale do ocí
bijící je parkovaní aut behem msí,
ať uz v nedeli, pres týden, kdý je nejaký svatek, nebo dokonce i u pohrbu. Nabývam dojmu, a verte, ze
tento nazor nesdílím sama, ze za
chvíli auta vjedou prímo do kostela
a osadka bude msi absolvovat
v nem. Kdý se tento nesvar znovu
rozmohl? Jaký je duvod, ze se musí
parkovat vsude? Lide výchazející
z kostela musí davat pozor ze vsech
stran, abý je nekdo nezajel, abý nevlezli nekomu do cestý.
Úvítala bých, kdýbý býlo par míst
výhrazených pro lidi se znackou vozícku za oknem, tak jako ma moje
maminka kvuli nemocnemu otci,
a presto parkuje vzdý mimo areal
kostela. Rozumím a chapu, ze starsí
nebo nemocní lide jsou radi za kazdý usetrený namahavý krok. Pak je
ale mozne starsího nemocneho clo-

veka privezt co nejblíze ke kostelu,
a pak mohu zaparkovat jinde. V drtive vetsine vsak do aut kolem kostela nasedají lide mladí, zdraví,
„chodící“. Úcastnila jsem se pohrbu,
kdý musel knez pred koncem obradu výzvat ridice konkretního auta,
abý preparkoval, jelikoz se
tam nemohlo dostat vozidlo
pohrební sluzbý, coz mi prijde jiz velmi smutne a tristní.
Jak to nazvat. Pohodlnost? Ja
bých spíse rekla bezohlednost a lhostejnost. Je to posunutí nejake hranice, kdý to
nikomu neprijde uz ani divne, ani hloupe. Pritom auta
vjízdí na soukromý pozemek
se znackou zakazu vjezdu.
A tak posunujeme hranice
i v jiných oblastech.
Mozností k parkovaní je pritom docela dost. Velke parkoviste v parku, parkoviste
u Prioru atd. Ze je to daleko?
Jsme ochotni jít do kostela,
jen kdýz se privezu autem?
A to jeste co nejblíze?
Plne se ztotoznuji se slový
Jirího Stracha, který ríka, ze
umíme být tolerantní a pratelstí, jen kdýz nam to výhovuje. Dale ze mantinelý svo-

bodý rozsirujeme tak daleko, ze ji
vlastne omezujeme.
Za nazorý, ktere nejsou vetsinove,
se dehonestuje a zesmesnuje. A to
platí i o verících.
Ano, jsme verící. Presto kdýz nam
nekdo rekne nazor, který se nam
nelíbí, jsme schopni druheho poslapat, pospinit, odepsat. Bereme to
jako utok, místo abýchom se zamýsleli nad tím, co nam dotýcný vubec
ríka. Mame být tolerantní, chapaví.
Kdýbých se neozvala, je to prava
tolerance nebo zbabelost? Je to vec
verejna, vadí více lidem, tedý není
to ani vec soukroma, abých mlcela
a prehlídla necí „nedostatek“.
Nakonec premýslím, jestli se mam
vubec pod clanek podepsat, jelikoz
vím, jak umejí být lide zlí. Co si to
vlastne dovoluji? Pokud se nepodepísu, najdou se lide, kterí reknou, ze
pokud neco takoveho písu, mela
bých se podepsat. A zase bude duvod k nejakemu komentovaní, místo abý se resil obsah sdelení. I toto,
ze o podepsaní vaham, o necem
svedcí. Vaham, jestli se chci nechat
výstavit riziku pomluv a nepochopení.
Zmení se neco?

Regina Bonczek

Nie je to ľahké...
Nachadzame sa v období postu. Je
to cas prípravý na veľkonocne
sviatký, cas, kedý potrebujeme na
chvíľu výjsť zo seba, zo svojho zabehnuteho stereotýpu a venovať
viac casu sebe, Bohu i ľuďom okolo
nas.

Pôst
Sv. Písmo je plne dokazov toho, aku
silu ma post... alebo lepsie povedane
modlitba s postom. Ľudia sa modlili
a postili pred dolezitými rozhodnutiami, postom a modlitbou boli výhananí zlí duchovia... a dobrou spravou je, ze to sa nedialo len v minulosti, ale rovnaku silu ma post
a modlitba aj v dnesnej dobe.

Pôst, modlitba,
almužna
Cítala som zaujímavý clanok, v ktorom sa hovorilo o troch formach
pokania, ktore su zdoraznene aj vo
Sv. Písme. Ide o post, modlitbu
a almuznu, ktore preukazuju obratenie vo vzťahu k sebe samemu, vo
vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným.

Nie je ľahke postiť sa, to vsetci dobre vieme. Povzbudením nam moze
býť mýslienka sv. Bernarda z Clairvaux: „Post dodava modlitbe doveru
a rozohnuje ju. Modlitba výprosí
silu na post a post získa milosť na
modlitbu. Post posilnuje modlitbu,
modlitba posilnuje post a predklada
ho pred Boziu tvar.“
Post vobec nie je jednoducha forma
pokania. Viem to z vlastnej skusenosti. Úz sa ako-tak poznam a viem
odhadnuť, aký post zvladnem a aký

Pôst nie je diéta
Post nie je o tom, ze si odrieknem
jedlo a tesím sa, ze schudnem a este
aj usetrím peniaze, za ktore si kupim nieco pekne pre seba. Post bez
modlitbý a almuzný bý bol neuplný.
Ak sa postím, je dosť pravdepodobne, ze schudnem, to ano, ale nerobím to pre tento cieľ. A usetrene
peniaze alebo jedlo potom mozem
darovať niekomu, kto to potrebuje
viac ako ja. Dolezitý je umýsel, dovod, pre ktorý sa postím. Tiez nie je
dobre postiť sa zo strachu pred
trestom, alebo len preto, ze nam to
cirkev prikazuje.

Post je teda obratenie vo vzťahu
k sebe samemu, modlitba je obratenie vo vzťahu k Bohu a almuzna je
obratenie vo vzťahu k iným. Tiez
Vam to napadlo, ze post nie je len
o nejedení, ale tiez o vzťahoch?

uz nie. Mozno sa mýlim, ale nemýslím si, ze post ma ísť na ukor zdravia alebo utrpenia ľudí naokolo,
ktorí musia znasať naladý hladneho
cloveka :) Snazím sa dať si taký
post, abý bol zvladnuteľný. Nie vzdý
sa mi podarí dodrzať ho, niekedý
skor nie, ako ano. No pomaha mi, ak
sa postím na nejaký konkretný
umýsel. Je to motivujuce a povzbudzujuce. Postiť sa nie preto, ze je
postne obdobie, ale mať konkretný
umýsel. Tak Vas aj seba povzbudzujem k postu, modlitbe a almuzne...
takým sposobom, ako to sami
v srdci cítite. A ako cítame vo Sv.
Písme: „Ten, kto je, nech nepohrda
tým, kto neje, a kto neje, nech nesudi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.“ (Rim 14, 3) Neporovnavajme sa
medzi sebou, kazdý z nas je originalný, ale navzajom si pomahajme
a povzbudzujme sa :)
Anička Šp.

Jako kazdým rokem poslední breznovou nedeli posouvame cas o hodinu dopredu a budeme remcat, jak
nam to rozhodí nase vnitrní hodiný.
Povetsinou vsak, az na male procento citlivejsích lidí, si na ten nový
cas ihned zvýkneme a svet se bude
tocit dal.
Zkusme se vsak zamýslet, co pro
nas znamena hodina. Letnímu casu
ji odevzdavame jen tak, protoze
musíme, ale jak je to s jednou hodi-

nou lidskeho zivota v nasem beznem zivote?
Pro trpícího cloveka na nemocnicním luzku to je cela vecnost.
Pro dva milující se lidi je to zlomek
casu.
Modlíme se za dobrou hodinu smrti.
Jak dopadla operace, ukaze vetsinou první hodina.
Zatímco pro dve kamaradký u kavý
je to jen zacatek konverzace…
…chlapi dokazou u piva hodinu mlcet.
Hodina v telocvicne
nam da pekne zabrat.
A kdýz prijde hodinka
na rodící maminku,
víme sami, jak tezke
to bude mít.

Ale co obýcejna vsední hodina naseho zivota, kde se zdanlive nic nedeje? Ze je obýcejna? Nemusí být. Stací být zodpovedný zrovna za tu jednu hodinu, kterou prozívame. Zrovna za to, co delame a pro koho to
delame.
Nemusíme, ale muzeme. Muzeme
cokoliv, dokazeme cokoliv. Výkouzlit usmev, dat pocit bezpecí, mít nekoho rad.
Muzou se zapojit vsichni, nebo jen
hrstka lidí. Stací, abý se spojilo 24
lidí a posunuli svou hodinu obýcejneho zivota kousek dopredu. A razem tu mame 24 hodin zodpovednosti za nas cas, za nase blízke, za
nase rodiný, za pratele…
Nez se Zeme otocí kolem sve osý,
mame sanci výtvorit jeden dobrý
den. Spolu…
Anna Strz.

První hodina noveho
zivota je pak velký
malý zazrak.

Znawca sredniowiecza Clive Staples
Lewis pisze, ze człowiek sredniowiecza nie býł marzýcielem, lecz
organizatorem, kodýfikatorem, budowniczým sýstemow. Pisze, ze
człowiek sredniowiecza chciał
„miejsca na wszystko, ale zarazem
wszystko na właściwym miejscu“.
Rozroznianie, okreslanie, układanie
rubrýk býło jego pasją. Kwitłý
szczegolnie takie studia jak prawo
i teologia moralna, ktore wýmagają
uporządkowania bardzo rozmaitých szczegołow. Niczego bardziej
nie lubili ludzie owczesni i niczego
lepiej nie robili od sortowania
i porządkowania. Na tým polegała
międzý innými cała organizacja teologii, nauki i historii w jeden złozoný harmonijný umýsłowý model

wszechswiata. Ludzie sredniowieczni to ludzie pogrązeni
w ksiązkach. Idea uniwersýtetu narodziła się – jak czýtamý u amerýkanskiego historýka Lowrie Dalýego – „w jedynej instytucji w Europie zainteresowanej kultywowaniem
i pielęgnowaniem wiedzy. Tą instytucją był Kościół“. Úniwersýtetý
dałý mieszkancom Europý poczucie
prawdziwej jednosci. W centrach
akademickich spotýkała się młodziez z odległých stron. Jak powstał
uniwersýtet? Pierwsze uniwersýtetý powstałý z cieszącých się wýsokim prestizem szkoł przýkatedralných w Parýzu i Bolonii. Co odrozniało uniwersýtet od szkołý pałacowej, czý katedralnej? Najpierw
okreslono kanon, dzis powiedzieli-

býsmý minimum programowe.
W XII wieku kanon wýznaczałý
tekstý obowiązkowe do omowienia
podczas spotkan ze studentami.
Drugim krokiem býło znalezienie
wýbitných nauczýcieli. Ostatnim
elementem býło powstanie wýdziałow, ktore zajmując się osobnými
dýscýplinami na jednej uczelni,
miałý gromadzic wszelaką wiedzę
o swiecie. Úniwersýtet zatem stał
się „wszechnicą wiedzý“. Pierwszými naukami uniwersýteckimi býłý
teologia, prawo, filozofia i medýcýna. Te czterý wýdziałý stałý u podstaw kazdego uniwersýtetu. Bez
nich zaden uniwersýtet nie mogł
zaistniec. Społecznosc akademicka
uzýskała bardzo szýbko niezaleznosc i ochronę papieską, cesarską

i krolewską. Úczeni cieszýli się
swobodą formowania poglądow,
a oceniani mogli býc jedýnie przez
swoich kolegow (czýli fachowcow
z tej samej branzý), co nie oznaczało wcale, bý uczelnie býłý wolne od
kontrowersji. Do najsłýnniejszých
„procesow“ akademickich, podczas
ktorých spierano się ostro o wýmowę dzieł, nalezą te, ktore dotýczýłý Piotra Abelarda i sw. Tomasza
z Akwinu. O co chodziło? Abelard
býł ulubioným scholastýkiem sredniowieczným, a scholastýka býła
metodą nauczania, ktora polegała
na precýzýjným i przejrzýstým
prowadzeniu wýkładu, gdzie racjonalne badanie argumentow za
i przeciw sprzýjało tworzeniu zbiorow i kompilacji. Wýkładý býłý tak
szczegołowo przýgotowane, ze
praktýcznie nadawałý się do natýchmiastowego spisania. Tak powstawałý słýnne „summý“. Abelard
stosował logikę z niesamowitą
wręcz precýzją. Ogłosił pracę zatýtułowaną „Sic et non“ (Tak i nie),
gdzie przedstawił sprzecznosci np.
w pismach Ojcow Koscioła. Býł
przekonaný, ze rozum jest największým darem, jakim Bog obdarował
człowieka i dlatego wszýstko poddawał racjonalnemu osądowi. Słýnne jest jednak jego stwierdzenie
swiadczące o pokorze wobec
Stworcý i wiedzý: „nie chciałbym
być filozofem, gdyby to oznaczało
buntowanie się przeciw Pawłowi,
ani Arystotelesem, gdyby to oznaczało odcięcie się od Chrystusa“. Pod

jego wpłýwem Piotr Lombard napisał „Sentencje“, klasýczný podręcznik teologii, obowiązującý az do
Soboru Trýdenckiego (1545–1563).
Z kolei sw. Tomasz z Akwinu uosabnia scholastýczną doskonałosc,
prostotę wýwodu z błýskotliwą argumentacją i umiejętnosc formułowania jednoznaczných wnioskow.
Szerokie horýzontý i erudýcja býłý
na sredniowieczných uniwersýtetach niemal obowiązkowe. Nikt
jednak nie potrafił dorownac
niezwýkłemu dominikaninowi. Tomaszowe hasło „precyzuj i rozróżniaj“ powinno wisiec nad biurkiem kazdego naukowca i wszýstkich
mocných tego swiata. Sýmboliczným sercem idei sredniowiecznego
uniwersýtetu býłý dýsputý, czýli
swego rodzaju pojedýnki na argu-

mentý. Kwestie dýskutowane býłý
zwýkle zagadnieniami zajmującými
srodowisko uniwersýteckie. W ciągu roku kazdý mistrz býł zobowiązaný wielokrotnie przeprowadzac
tego týpu „konfrontacje“. Dýsputa
mogła trwac nawet kilka dni. Stosowano metodę scholastýczną rozpisaną na głosý. Pierwszý dzien nalezał do bakałarza, ktorý przýjmował zarzutý od wszýstkich zgromadzoných, rowniez od bakałarza
przeciwnika i je odpierał. Mistrz nie
angazował się w przebieg dýsputý
w pierwszým dniu jej trwania. Sekretarz miał za zadanie spisýwac jej
przebieg. Drugiego dnia, po uprzednim przeanalizowaniu wszýstkich
za i przeciw spisaných w toku
dýskusji, mistrz przedstawiał definitýwne rozwiązanie całej kwestii.
Gdý dzisiaj w uroczýstých momentach zýcia akademickiego senat
uczelni pojawia się w historýczných
togach, biretach, a rektor kroczý
z berłem i w gronostajach w towarzýstwie straznikow zwaných pedlami, a takze kiedý studenci słuchają wýkładow, czý pod okiem nauczýciela akademickiego czýtają
i analizują tekstý literackie, to chýba brakuje im czasu na refleksję, ze
są kontýnuatorami tego, co czýniono juz w sredniowieczných uniwersýtetach.
Andrzej Łukosz

Je zvlastní a snad i príznacne, ze po
sedmi svatostech (krest, birmovaní,
Eucharistie, smírení, pomazaní,
svecení, manzelství) vstupuje nas
cýklus do sve druhe faze, tedý ke
„svatostinam” a první z nich je pohreb – zrovna v druhe polovine dobý postní, posvatneho Tridua a velikonocních svatku. Nicmene je to
tak spravne, protoze prave tak býchom meli prozívat pohrbý, vzdý
v nadeji povolaní do zivota vecneho
a s perspektivou zmrtvýchvstaní
kazdeho cloveka na konci casu.
Je to narocne? To je jasne a naprosto pochopitelne, protoze odchod
nekoho blízkeho je vzdý narocný
a bolestivý. Tato narocnost je normalní, není duvod mít kvuli tomu
jakýkoli pocit viný. Psýchologove
ríkají, ze výrovnat se se ztratou nekoho blízkeho nekdý trva i dva roký, takze kdýz nekdo zustal sam,
place a neví, co a jak bude, je to naprosto normalní stav. Nevýcítejte si
to, prosím… Je treba tuto ztratu výplakat a znovu se najít v nove situaci.
Nekolik poznamek ohledne umíraní
samotneho. Kdýz vnímame, ze stav
naseho blízkeho je vazný, je treba
zavolat na faru nehlede na to, zda je

den nebo noc, a pozvat kneze, abý
udelil svatost pomazaní nemocných. Pamatujme, ze v nebezpecí
smrti je to to nejlepsí, co muzeme
udelat, protoze pomazaní nemocných v sobe nese take odpustení
hríchu. Je dobre pamatovat na to, ze
mozek neodumíra hned, ale postupne, prý po dobu dvou hodin.
Priklaním se k nazoru nekterých
teologu, ze do techto dvou hodin po
smrti lze udelit pomazaní nemocných, protoze mozek jeste „trochu”
vníma. Takze pamatujme, ze kdýz
uz medicína nic nezmuze, je nutne
volat kneze, jak je to napsane na

nasí fare: „V kteroukoli denní nebo
nocní hodinu”.
Dalsím krokem je telefonat nebo
navsteva pohrební sluzbý. Kdýz
s nimi domlouvate termín pohrbu,
oni komunikuji s nami, abýchom
nasli termín mozný jak pro ne, tak
pro nas. Komunikace mezi místní
pohrební sluzbou a farním uradem
je velice dobra, za coz jim velmi dekuji. Vzdý se snazíme najít vhodný
termín jak pro pozustale, tak i pro
farnost a pohrební sluzbu. Pochopitelne není mozne, abý býl pohreb
ve farním kostele ve ctvrtek, protoze je celodenní adorace, stejne tak
v nedeli, protoze nedele nepripoustí pohrební mse svate (stejne jako
nektere významne liturgicke svatký). Pohreb take není mozný v sobotu, protoze sobota je dnem primarne urceným pro svatbý a jine
udalosti, vcetne výjezdu knezí s ruznými spolecenstvími, ktera fungují
v nasí farnosti. Takze shrnuto: První nase kroký po smrti blízkeho
(nebo telefonat) smerují na pohrební sluzbu, kde uz urcujeme, zda
bude pohreb se msí, nebo beze mse,
zda bude kremace, nebo ostatký
naseho zemreleho ulozíme do hrobu, a kde si take zvolíme jazýk, ve
kterem probehne pohrební obrad.

Kdýz výrídíte vsechno v pohrební
sluzbe, nasleduje navsteva farní
kancelare, kde poskýtnete nutne
matricní udaje pro zapsaní pohrbu
do farních matrik a take se domluvíme ohledne prubehu pohrbu samotneho. Pokud pohreb probehne ve
farním kostele, nebo v kostele sv.
Marka, je dobre donest nekrolog
k povesení na nastence u kostela.
Pokud chcete, abý zaznela vzpomínka na zivot zemreleho, nejaký zivotopis, tak je nutne jej donest do farní
kancelare nebo poslat na farní
e-mail, nejpozdeji den pred pohrbem. Vzpomínka musí být vzdý
buď jako výtisk, nebo elektronicka
príloha e-mailu (ve formatu .doc,
.docx, .rtf, .pdf nebo .pages, neakceptujeme prílohý .jpg, .docm, .odt
a zadne excelove prílohý, stejne jako
zadne rukopisý, neboť mnohdý jsou
necitelne) – dekujeme za pochopení.
Mnohdý se ve farní kancelari ptate
na otazku, zda je prípustna kremace. Odpoveď zní: Ano. Katolický pohreb muze být se msí svatou, obradem posledního rozloucení a ulozením tela do hrobu na hrbitove, coz
je nejstandardnejsí zpusob pohrbu
(a jeho první dve casti se konají výhradne v kostele). Pak je dalsí varianta, tedý zmínene první dve casti
a nasledný odvoz tela do krematoria. Krome toho je take mozný pohreb bez mse sv., ale s bohosluzbou
Slova místo mse. Vse ostatní je
u tohoto pohrbu jako ve standardní
variante a tato bohosluzba se muze
konat i v obradních síních nasich
hrbitovu. V tomto prípade je v poslední stredu v mesíci vecer ve farním kostele slouzena mse svata za
tý, kterí meli v danem mesíci pohreb bez mse svate. Prípustnou, ale
nejubozejsí formou pohrbu je pouhe
ulození ostatku (ať uz v rakvi, nebo
po zpopelnení v urne) do hrobu jen
na hrbitove. I v tomto prípade je pak
slouzena spolecna mse svata poslední stredu v mesíci za tý, kterí
meli pohreb bez mse svate.
Finance? Take se jedna o castou
otazku ve farní kancelari. Ú nas není
za pohreb zadna konkretní sazba.
Kolik kdo obetuje, tolik je dobre.

Nicmene je treba vzít
v potaz, ze pokud je pohreb
v kostele, nebo v obradní
síni, varhaník za pohreb
dostava 300 Kc, kostelník
(ten v obradní síni není)
160 Kc a az zbýtek je pro
dobro farnosti. Knezí, kterí
slouzí pohrební liturgii, nemají z pohrbu pro svuj
osobní prospech nic. Nekterí ríkají, ze bý si prali, abý
se behem pohrební mse
nekonala sbírka. To ale není
mozne, protoze tato sbírka
je urcena na nakladý spojene s provozem kostela samotneho. Zkusme si týto
sazbý srovnat s obradní
síní: Porad jsme levní.
Vzhledem k tomu, ze pohreb je svatostina, nikoli
svatost, není jeho liturgie az tak
striktne dana jako v prípade svatosti. Nedivme se proto, ze muze výpadat ruzne nejen v jiných farnostech,
ale take v zavislosti na tom, který
knez zrovna pohrbíva. Standardní
liturgicka barva pohrbu je cerna
(smutecní) nebo fialova (pokaní). Ja
sam osobne radeji pouzívam barvu
sedou (cerna prozarena bílou), coz
výjadruje nadeji zmrtvýchvstaní
(bíla) pramenící pres smutek z odchodu blízke osobý (cerna), nebo
bílou, neboť smrtí odchazíme k Otci,
který nas miluje a který nam chce
dat sve milosrdenství, pokud jsme
s Ním smíreni. Bíla barva výjadruje

radost z toho, ze nas zemrelý dosahl
jiz sveho cíle, cíle, ke kteremu vsichni smerujeme.
Ano, po smrti ocekavame zmrtvýchvstaní kazdeho z nas a výjadrením
toho je ulození ostatku zemreleho
na jednom míste. Proto je nutne telesne ostatký pohrbít na jednom
míste. Z toho výplýva, ze rozptýl pro
nas, katolíký, není prípustný. Stejne
tak s kremací nemame problem, ale
musíme dbat na to, abý ostatký, ať
uz spalene, nebo v celku býlý pohrbený na jednom míste.
Przemek

Tentokrat bých Vam rada predstavila dve utle knízký z edice Katecheze do kapsy:

Mše svatá pro začátečníky a mírně pokročilé
Autor Radek Tichý býl v roce 2012 výsvecen na kneze. V letech 2010–2014 studoval na
Papezskem liturgickem institutu v Ríme a je take spravcem portalu Liturgie.cz. V teto knízce s nami projde krok za krokem msi svatou tak, jak ji zname z bezných nedelí ve svých farnostech. Cílem je výsvetlit zakladní prvký, hledat zpusob, jak se mse svate ucastnit lepe, jak
se pri ní hloubeji setkat s Jezísem a nacerpat sílu pro svuj zivot mimo kostel.
Knízka je urcena vsem, kdo mají radi liturgii a chtejí proniknout do její krasý. Úzitecna bude zejmena pro tý, kterí se pripravují na birmovaní a na krest v dospelosti, i pro tý, kterí
nechtejí ustrnout na ceste vírý.

Katolické speciality
Zde autora nemusím predstavovat vubec, protoze je jím nam dobre znamý Daniel
Vícha, který pusobil v nasí farnosti jako farar.
Tato knízka otevíra radu citlivých otazek, jako napr.: Je papez sýmbol autoritarství,
nebo moralní sílý? Co znamena tradice – cenný kompas, nebo zatez? A jak se stavíme
ke zpovedi? Je to neco, co musíme skousnout, nebo milost, díký níz nas Buh vrací do
hrý? Jake mame bonusý na ceste ke spase? A proc církev hovorí o ocistci, kdýz se
o nem v Písmu svatem nepíse?
Sedm poctive zpracovaných uvah je doporuceno tem, kdo se pripravují na krest a birmovaní, kdo se touzí vzdelavat ve víre a chtejí hajit víru a církev kvalitními argumentý.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2019
Tríkralova sbírka 2019 je jiz za nami. V letosním roce se podarilo Charite Ceský Tesín výbrat rekordních
1 095 124 Kc. V Karvine se podarilo získat 82 629 Kc, coz je o 4 014 Kc více nez v lonskem roce. Týto prostredký
se výbralý jen díký ochote dobrovolníku, kterí letos utvorili temer 200 kolednických skupinek. Koledníci se nenechali odradit snehem ani vetrem a od 1. do 14. ledna prinaseli pozehnaní a praní do noveho roku
vsem lidem, kterí jim býli ochotní otevrít sve dvere.
Výtezek z letosní sbírký pomuze napr. v Charitním
dome pro seniorý v Hnojníku, kde se budou rekonstruovat koupelný, abý je mohli výuzívat i klienti
na invalidním vozícku. Peníze pomuzou take
v azýlovem dome pro matký v tísni, kde je potreba
výmalovat pokoje a porídit nový nabýtek. Podporený budou i terenní sluzbý, ktere umoznují seniorum a dlouhodobe nemocným zustat ve svých domovech i pres tezkou zivotní situaci.
Dekujeme tímto vsem dobrovolníkum a darcum,
kterí prispeli ať uz penezi, nebo svým casem na
podporu teto sbírký, jez pomaha potrebným.
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7:00 Pl Za + Gerharda Wilczka i żonę Ewę

Emanuela Sniegoně, + z rodiny Sniegoňové, s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící členy rodiny
18:00 Cz Za
a za duše v očistci
7:00 Cz Za rodinu s prosbou o Boží ochranu a požehnání a za nepřátele, s prosbou o jejich obrácení

+ Magdalenę Zawisza (30.roczn.+), jej + męża, całą rodzinę Zawiszów, Połedników, Špaňhelów,
7:00 Pl Za
+ Luboša Bernatíka oraz za dusze w czyśćcu
18:00 Cz Za + Zlatici Šaffovou, Gretku Tobolovou a Luboše Twardzika
7:00 Cz Za dobrodince naší farnosti
18:00 Pl Za + Alžbětę Uherkową, Marię Godulową, Antonína Godulę i całą rodzinę Uherkową
6:00 Cz Za dobrodince naší farnosti
7:00 Pl O łaski Boże, siłę i zdrowie dla ciężko chorej osoby
18:00 Cz Za + Emílii a Pavla Sztefkovy a za duše v očistci
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
18:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
6:30 Pl Za + rodziców Henryka i Anielę Lipków, męża Bohuslava Filipa, siostrę Annę i Józefa Heczków
8:00 Cz Za + syna Roberta Bastu, rodiče, sestry, bratry a za žijící rodiny do ochrany Panny Marie
9:30 Pl Za + z rodziny Broda i Owczarzy, prosząc o Bożą Opatrzność dla członków tych rodzin
11:00 Cz Za Ondřeje Capka (nedož.72) a za žijící rodinu, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
+ Františka a Annu Včelkovy, jejich snachu Vandu, jejího syna Michala, za + Roberta Škutu, jeho
18:45 Cz Za
manželky Annu a Vandu, s prosbou o ochranu Boží pro žijící členy rodiny
7:00 Pl Za + męża Stanisława Macurę, za + siostry i za + rodziców z obu stron
18:00 Cz Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
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Za dobroczyńców naszej parafii
Za + rodiče Krokoschovy a Kurníkovy, za žijící členy rodiny do ochrany Panny Marie
Za žijící i + rodinu Ondráčkovou, Dordovou, Frydlovou, Žilovou a duše v očistci
Za + z rodziny Jastrzębskich oraz żyjących członków rodziny, powierzając ich Opatrzności Bożej
Za powołania kapłańskie i zakonne
Za + Huberta Antošíka, jeho + ženu, za + Jana Hrabicha, + prof. Rafaela Sázela, za + Ericha Stuchlíka,
+ dr. Josefa Pulcera a za duše v očistci
Za dobrodince naší farnosti
Za + Josefa i Adelę Kremerów, za + Hildegardę i Emila Kremerów oraz za + Anežkę Winogrodzką
Za + rodziców Vladimíra i Helenę Berglowieców oraz za + Marię Buhlową i jej rodzinę
Za + Alžbětu Haluzovou (30.výr.+) a za celou + rodinu Haluzovou, Sakulínovou a Pojmonovou
Za + Antoniego Brodę, + rodzinę z obu stron, prosząc o opiekę Bożą dla żyjących członków rodziny
Za + rodiče Josefa a Annu Wijacké (nedož. 90 a 92)
Za + Aničku a Terezku Koplovy
Za + Elżbietę Kowalową, męża Mirosława, synów Henryka i Jana
Za Květoslavu Hajdugovou

út

7:00 Cz Za + syny Pavla a Vítězslava Klapcovy, + rodiče, bratra, s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu

st

za otrzymane łaski, prosząc o kolejne dla Heleny Dawidowej, o szczęśliwy i błogosławiony
7:00 Pl Dziękczynna
poród wnuczki Zuzanny oraz za dusze w czyśćcu
18:00 Cz Za + rodiče Pohromovy, bratra ľubomíra a rodinu Francírkovou

čt
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pá

15:00 Pl Liturgia Męki Pańskiej
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Paschální vigilie:
20:00 Cz
/Pl
Za naše farní společenství a za dobrodince farnosti
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20.04.

Večeře Páně:
Za žijící a zemřelé kněze

6:30
8:00
ne

21.04.

9:30

Pl Za + Pawła Milaniaka oraz za + Józefa Moja
Cz Za Bohumila Koubka, + rodiče z obou stran a za žijící členy rodiny, s prosbou o dar víry a Boží ochranu

za otrzymane łaski w ciągu 50 lat współżycia małżeńskiego, prosząc o zdrowie i pomoc
Pl Dziękczynna
Bożą na dalsze lata

Za Juraje Hereuse a rodiče z obou stran
Za + Bedřišku Förstrovou
Za + Karola Lajczyka, żonę Helenę, rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Cyrila Onderku, za rodiče a za tetu Eufázii Onderkovou
po
22.04.
Za + Marię i Józefa Hollanów, rodzinę Faranów, Kůtów i za Olgę Michaelis
Za rodinu Adamusovou, Dziurikovou, s prosbou o dary Ducha Svatého a pod ochranu Matky Boží
rodinu Durczokovou, prarodiče Jana a Annu, rodiče Evžena a Irenu, bratra Jana, jeho ženu Hedviku,
út
7:00 Cz Za
23.04.
za rodinu Patkanovou, Josefa a Marii a za žijící členy rodiny
11:00
18:45
6:30
8:00
9:30
11:00

Cz
Cz
Pl
Cz
Pl
Cz

26.04.

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

Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz

so

7:00

Cz

st

24.04.

čt

25.04.

pá

27.04.

ne

28.04.

18:00 Pl
6:30 Pl
8:00

Cz

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

Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
Za + syna Jana (nedož.60), za žijící a + z jeho rodiny a za duše v očistci
Za + Karola Szwedę, rodziców z obu stron, prosząc o Bożą pomoc dla żyjących członków rodzin
Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
Za + manžela, rodiče z obou stran, za duše v očistci a za zdraví a Boží požehnání pro žijící členy rodiny
Za + manžela Aloise Michla, jeho rodiče, za Josefa a Amalii Stasiekovy, za Jindřicha a Annu Korbasovy
a za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Dziękczynna za 40 lat małżeństwa, prosząc o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo
Za Emilię i Stanisława Szostek, + rodzinę Burzyńskich, Czernek i za dusze w czyśćcu
Za + manžela Ľudovíta Bastu, jeho matku, Štefana Pažítku, Alexandra Pažítku, Milana Čepeka a za žijící
členy rodiny do ochrany Panny Marie
Za + Pawła i Marię Jochymek, syna Jana z żoną, całą żyjącą i + rodzinę
Za + Władysława Brodu, manželku Alžbětu, sourozence a rodiče, za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Za naše farní společenství
Omlouváme se zá přípádne chyby ve jmenech, umyslech á cásech msí svátych.
Naleznete-li takovou chýbu, kontaktujte nas, prosím.

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

Od 01.04.2019 platí v našich kostelích letní pořad bohoslužeb.
Neděle

6:30 PL, 8:00 CZ,
9:30 PL, 11:00 CZ

Pondělí

7:00

PL

Úterý

7:00

CZ

7:00

PL

Středa

Kostel sv. Marka

18:45

CZ

18:00

CZ

Kostel sv. Marka

–
18:00

CZ

Čtvrtek

7:00

CZ

18:00

PL

Pátek

7:00

PL

18:00

CZ

Sobota

7:00

CZ

18:00

PL

Každý čtvrtek– zacína bezprostredne po ranní msi svate
spolecnou modlitbou Korunký k Bozímu Milosrdenství (CZ),
ukoncení vedene, v 17:30 spolecnou modlitbou Korunký
k Bozímu Milosrdenství (PL) a svatostným pozehnaním.
1. pátek v měsíci – 05.04. - eucharisticka pobožnost s modlitbou Litánií k Sřdci Jezísovu, zásvetnou modlitbou á svátostnym pozehnáním: bezpřostředne po řánní msi sváte zacínající v 7:00 PL; á v 17:45 hod. CZ. Od 16:00 hod. moznost
tiche ádořáce Křistá v Euchářistii. Po veceřní msi sváte
vedená ádořáce s modlitbou chvál, přoseb á díku.

pátek 05.04. dopoledne (zhruba od 9:00)
08.04. dopoledne předvelikonoční návštěva
nemocných, ke kterým knezí nechodí pravidelne, kazdý mesíc.

neděle 14.04. – Květná neděle
6:30 pl, 8:00 cz, 9:30 pl, 11:00 cz, 18:45 cz
mše sv. v 8:00 a 9:30 začíná
o 15 minut dříve u kostela sv. Marka
pondělí 15.04. – Pondělí Svatého týdne
7:00 pl, 18:00 cz (obě v hlavní lodi farního kostela)
úterý 16.04. – Úterý Svatého týdne
7:00 cz (v hlavní lodi farního kostela)
středa 17.04. – Středa Svatého týdne
7:00 pl, 18:00 cz (obě v hlavní lodi farního kostela)
čtvrtek 18.04. – Zelený čtvrtek
18:00 cz
pátek 19.04. – Velký pátek
(den prísneho postu)
15:00 pl
sobota 20.04. – Bílá sobota
20:00 cz/pl
neděle 21.04. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6:30 pl, 8:00 cz, 9:30 pl, 11:00 cz, 18:45 cz

pondělí 22.04. – Pondělí v Oktávu velikonočním
7:00 pl, 18:00 cz (obě v hlavní lodi farního kostela)
úterý 23.04. – Úterý v Oktávu velikonočním
7:00 cz (v hlavní lodi farního kostela)
středa 24.04. – Středa v Oktávu velikonočním
7:00 pl, 18:00 cz (obě v hlavní lodi farního kostela)
čtvrtek 25.04. – Čtvrtek v Oktávu velikonočním
7:00 cz, 18:00 pl (obě v hlavní lodi farního kostela)
pátek 26.04. – Pátek v Oktávu velikonočním
7:00 pl, 18:00 cz (obě v hlavní lodi farního kostela)
sobota 27.04. – Sobota v Oktávu velikonočním
7:00 cz, 18:00 pl (obě v hlavní lodi farního kostela)
neděle 28.04. – 2. neděle velikonoční
(Božího Milosrdenství)
6:30 pl, 8:00 cz, 9:30 pl, 11:00 cz, 18:45 cz

V patek 19. dubna budeme prozívat Velký pátek. Pamatujme, ze je
to den přísného půstu, coz znamena,
ze vsichni starsí 14 let mají povinnost zdrzet se masitých pokrmu
a pro osobý od 18 do 60 let je navíc
povinný pust ujmý (dovolene je
pouze jedno jídlo do sýtosti a dve
jídla lehka). Doporucujeme, abý rodice sve deti take vedli k zachovaní
pustu, i kdýz deti nejsou vazaný
postní povinností.
Dopoledne bude putovní Křížová
cesta. Zacatek v 9:00. Blizsí
informace budou v ohlaskach.

każdy czwartek PRZED wieczorną mszą sw.
Droga Krzyżowa PL - prowadzona przez parafian
každý pátek PŘED vecerní msí sv.
Křížová cesta CZ - vedena farníký
31.03., 4. nedele postní, v 15:00 Křížová cesta s postní promluvou
07.04., 5. niedziela Wielkiego Postu, o godz. 15:00 Gorzkie
Żale z kazaniem pasýjným
14.04., Kvetna nedele, v 15:00 kající pobožnost. Po ní zpovední
odpoledne.

Mezinarodní organizace Adra ve spolupraci s Rímskokatolickou farností Karvina porada
dospělí muzou na význacene místo v krestní kapli farního kostela prinaset
věci osobní hygieny (napr. mýdla, kartacký, samponý, papírove kapesníký apod.)
děti muzou na význacene místo v krestní kapli farního kostela prinaset
školní potřeby (napr. sesitý, propiský, pastelký, tuzký apod.)
Vsechný veci pote poputují na Zakarpatskou Rus.

Na urcena místa muzete prinaset sva oblecení, ktera jiz nepouzijete. Oblecení musí být
v dobrém stavu, tedý v takovem, ze býste si jej sami na sebe oblekli. Na sberných místech bude asistent, který od Vas oblecení prevezme.
sberne místo c. 1

sberne místo c. 2

Katechetický dům
– knihovna

Knihkupectví
U Sv. Kříže

nedele 31.03.

7:30 - 11:00

–

pondelí 01.04.

–

8:00 - 12:00 14:00 - 18:00

uterý 02.04.

–

8:00 - 12:00 14:00 - 16:00

streda 03.04.

18:30 - 19:15

8:00 - 12:00 14:00 - 18:00

ctvrtek 04.04.

18:30 - 19:15

8:00 - 12:00 14:00 - 16:00

patek 05.04.

18:30 - 19:15

8:00 - 12:00 14:00 - 18:00

sobota 06.04.

17:00 - 18:00

–

nedele 07.04.

7:30 - 11:00

–

„Vykopali jámu a vztyčili kříž, jako když se sází strom.
Netušili, že zasazují strom života.“ To jsou slova
z pobožnosti křížové cesty (Kancionál 073, zast. 11).
Ježíš sám se přirovnal k „zelenému stromu“. Když nesl
kříž, šel za ním velký zástup lidu, ženy naříkaly a plakaly. Ježíš řekl: „Když se toto děje se stromem zeleným, co se teprve stane se suchým?“ (srv. Lk 23,31)

Jak budeme postupovat?
V bocní kapli budou kazdou nedeli k rozebraní zelene
kartický. Na kazde karticce bude na jedne strane kratký citat z liturgie daneho týdne a na druhe strane výpsane 2 ukolý a volna kolonka na dopsaní vlastního ukolu ci predsevzetí. Kartický si kazdý bude moci
vzít domu a snazit se plnit zadaný ukol.
Pote prinese karticku do kostela. V bocní kapli bude nastenka se stromem. Do koruný stromu se bude
prispendlovat kartický. Listí sýmbolizuje zivot, který strom kríze prinasí; zivot, který nam svou obetí daroval Jezís.

A co děti?
Ú zelených karticek jsou k dispozici výtistene cernobíle lístký. Na ne si doma mohou, s pomocí rodicu,
psat sva predsevzetí / postní ukolý. Kdýz ukol splní, muzou lístek výbarvit, výstrihnout, prinest do kostela a prispendlit
Cíl:
na strom.
Kazdý lístecek výjadruje, ze chceme k Jezísovi patrit a ze i mý chceme být nositeli
dobra, nadeje, laský, tj. zivota, i kdýz to neco stojí, nebo prave proto!

- čtvrtek 11.04. od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hod.
- pátek 12.04. od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hod.
- sobota 13.04. od 9:00 do 11:00 hod.
- neděle 14.04. od 15:00 do 18:45 hod. (budou také cizí zpovědníci),
v 15:00 hod. postní kající poboznost ve farním kostele ve Frýstate (CZ).
- pondělí 15.04. od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hod.
- úterý 16.04. od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hod.
- středa 17.04. - pul hodiný pred bohosluzbami.

Prosíme, neodkladejte velikonocní zpoveď na poslední chvíli.
Behem Paschalního tridua a Velikonocních svatku se zpovídat
nebude. Pamatujme, ze z církevních prikazaní výplýva povinnost pro kazdeho
katolickeho kresťana, abý prijal Telo Pane prave v dobe velikonocní, tedý predvelikonocní zpoveď je tou nejdulezitejsí behem celeho roku.

Druhá ze tří zkoušek starší scholy, která nacvičuje v rámci oslav 50. výročí založení
scholy, se bude konat v sobotu 06.04. v katechetickém domě od 9:00 - 10:45.
10:45
Nacvičené zpěvy budou provedeny při děkovné mši svaté v sobotu 11.05. v 10:00
a v neděli 12.05. v 8:00.
Srdečně zveme i ty, kterým nevyšlo přijít na první zkoušku.
Na setkání se těší Monika a Danka

Drazí Farníci, Farnice a Farnicata.
Pripravili jsme si pro vas velikonocní soutez. Ve hre jsou 3 poukázky (v hodnote 500 Kc, 300 Kc a 200 Kc) do knihkupectví
U Svatého Kříže v Karvine.
Na teto strance vidíte 3 fotky pořízené v našich kostelích. Vasim ukolem je uhodnout, z pohledu které sochy je fotka pořízená… (napr. sv. Mikulas, sv. Pavel...)
Pro zarazení do slosovaní je treba uhodnout vsechný 3 fotký. Sve odpovedi muzete buď posílat na redakcní mail, nebo napsat na
papír a vhodit do krabický, ktera bude od 01.04. v kostele. K resení prosíme pripiste sve jmeno a príjmení a nejaký kontakt na
sebe (telefon, e-mail).
Termín: neděle 14.04.2019
Výherci budou losovani. Výhodnocení souteze bude v prístím císle Nasí farní rodiný.

