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…jsou to uz tri mésíčé, čo fungujémé v divnyčh, uzavrényčh podmínkačh a asi uz vsičhni mamé toho srdéčné
dost. Úz byčhom sé čhtéli vratit k normalu. Otazkou jé, zda
onén normal vubéč nékdy budé mozny. Kazdopadné byčhom sé alé méli pokousét vratit k nasému krésťanskému
normalu, tédy néztračét nadéji, néboť pravé nadéjé jé tím,
čo by mélo byt pro nas čharaktérističké.
Za nas, za vséčhny čhči tady podékovat vsém, ktérí sé
v tom zvlastním období zasadili o to, abyčhom aléspon tročhu fungovali jako farní spoléčénství. Myslím, zé kdyz sé
objévila první opatréní, zakazy, karantény, omézéní pohybu nikdo z nas nétusil, jak to damé a zda to damé.
V první radé díky za kazdé dobré slovo, za projévy zajmu
a starostlivosti. Pro nas to bylo néčo krasného a opravdu
vélikého, pač díky tomu vímé, zé Vam néjsmé lhostéjní.
Volali jsté, ptali jsté sé, zda néčého néní zapotrébí, ptali
jsté sé, zda mamé dost prostrédku na začhovaní funkčnosti farnosti a díky Vam vsého bylo tolik, kolik bylo tréba.
Vypadly nam v podstaté sbírky za 2,5 mésíčé a kdyz jsém
v dubnu zaplatil vséčhny faktury, odvody, platby, bylo mi
krusno… Kdyz alé zas bylo tréba, prostrédky byly. Bohu
a Vam díky.

V tom časé jsmé sé stali aktivnéjsími v intérnétovém prostoru. Na začatku jsém uvazoval, zda to ma smysl, kdyz jé
tolik télévizníčh a intérnétovyčh prénosu, zda pridat jésté
i tén nas, alé kdyz jsté sé pak ozyvali, zé prénos od nas to
jé tén nas a jédiny a nénahraditélny, rozhodl jsém sé, zé jéj
ponéčhamé tak dlouho, jak dlouho toho budé zapotrébí.
Dékuji klukum, ktérí vsé kolém prénosu zajisťují. Díky také farním vikarum za vidéo-sluvko! Kdyz ho bylo tréba,
vsé slo skoro samo, alé jakmilé jsmé začali mít otévréné
bohosluzby, néčo sé zvyklo a na farní FB néjdé vidéo pridat. Dékuji také varhaníkum a vsém, ktérí zajisťovali
vséčhno a čokoli kolém vidéo-bohosluzéb.
Mnozí jsté sé uz ptali, kdy budé k dispoziči dalsí, aktualní
číslo Nasí farní rodiny... uz jé! I to jé znamka, zé pozvolna
sé snad vračímé k normalnímu fungovaní. Ničméné prosím, abyčhom v tom byli rozumní a porad jésté opatrní.
Jésté néní vséčhno v poradku. Kazdému z nas préji zdravé
rozvolnovaní a Pan ať nam doprava vséčhno, abyčhom to
dobré zvladli.
Przemek
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Nétusila jsém, jak budé pro mé tézké napsat članék po koronavirové
krizi. Jédiné, čo jsém najisto védéla,
zé pravé o ní psat néčhči. Bylo jí
a stalé jé dost. Alé ta doba byla tak
dlouha, zé jiné téma nénabéhlo. Célou tu dobu jsém mysléla na lidi,
ktérí néjsou finančné zaopatréni,
némají to stéstí, jak ja s manzélém,
zé mohli zustat pračovné doma
a dostavat čély plat. Mysléla jsém na
lidi v némočničíčh a staré i postizéné lidi v ustavéčh, ktéré némuzé
nikdo navstívit a obéjmout. Mysléla
jsém na lidi, ktéré némoč postihla.
Mysléla jsém na mladé lidi, ktérí
prérusili sva studia, své dobrodruzné čésty do jinyčh statu a vystraséné posédavali doma. Védéla jsém
určité, zé tato némoč néní zadny
Bozí trést, ani Bozí vzkaz, jak o tom
basnily néktéré préposílačí maily
a sms. Jé to vir, součast nasého zití.
Vérím, zé čhytré hlavy najdou réséní jak proti nému zabojovat. Mozna
i nasé télo si poradí samo. A jak jsté
tuto dobu prozili vy?
Nasé nédélé byly maratony msí svatyčh. Dékujémé za vséčhny onliné
prénosy. Samozréjmost byla karvinska msé svata. Koukali jsmé také na
msé svaté z Hérmanič, Kunčičék
a TV Noé. Pak jsmé si posléčhli kazaní z prazského kostéla Svatého
Salvatora a véčér jsmé si pustili

slovo na tydén zé sékčé „Ú ambonu“.
Kultura nam taky néčhybéla. Za dobrovolné vstupné jsém utratila víč
néz bézné. Divadélní i končértní
prédstavéní nabízél intérnét i néktéré télévizé. Nésčétnékrat jsém
byla onliné v obyvačím pokoji irského písničkaré Gléna Hansarda. Končértoval, alé také bésédoval sé zajímavymi lidmi o ékologii, malírství
a bézném zivoté. Dokončé jsém
s ním a dalsími tisíči lidmi mohla
v prímém prénosu byt na jého oslavé padésatyčh narozénin. Ostatní mí
spolubydlíčí si uz ťukali na čélo: „jo
ona jé zas u Hansarda.“ Tohoto
človéka, jsém poznala 22.6.2002.

Koukala jsém na skvély porad Noč
s Andélém, kdé byla irska skupina
Thé Framés a zamilovala sé do jéjičh muziky. Jézdily jsmé s dčérou
na vséčhny končérty u nas v Céčhačh. Kdyz prisél do kin film Ončé,
kdé Glén hral, muséla jsém dokoupit vstupénky, aby sé film vubéč
promítal. Vsé sé zménilo poté, kdy
spoléčné s Markétou Irglovou obdrzél Oskara za filmovou hudbu pravé
k tomuto filmu. Najédnou byla kina
plna a vstupénky na končérty jsmé
si musély pékné pohlídat. A pravé
i prés tuto popularitu na čélém
svété jé krasné vidét tohoto človíčka
v otrhaném vlnéném svétru, jak sédí
né v néjaké luxusní vilé, alé vé svém
obyčéjném starém domé s krasnou
zdivočélou zahradou, hrajé na svou
déravou kytaru, ktérou vozí na své
končérty a mézi písničkami povída,
jak najít zpusob na očhranu lésu,
vody a ovzdusí.
Dalsí takovy blazínék, ktéry s nami,
nébo tédy my s ním, travil népríjémnou koronavirovou dobu byl horolézéč Marék Holéčék. Písu blazínék, alé on sam o sobé tvrdí, zé jé
blazén. Marék Holéčék jé jédén
z néjuspésnéjsíčh a néjzkusénéjsíčh
horolézču současnosti. Hlavné sé
zabyva objévovaním novyčh vystupovyčh sméru v néjvyssíčh horačh
svéta. Jé to vélmi tvrdohlavy hočh.
Hora Gasérbrum I mu učarovala na
tolik, zé sé o jéjí prvovystup

pokousél nékolikrat. Néjprvé v létéčh 2009 a 2013, kdé mu pri séstupu zahynul parťak horolézéč Zdénék Hruby. Dalsí pokusy v ročé
2015 a 2016 byly taky néuspésné.
Az paty pokus v ročé 2017 sé podaril. Navrat domu byl sťastny,
i prés ztratu nékolika omrzlyčh
prstu i nohy. Mara toto orézaní popsal jako nézbytna pédikura. Ténto
muz néní jén spičkovy horolézéč,
alé také uzasny vypravéč, dokuméntarista a spisovatél. Milovníkum hor doporučuji jého knihy
„Céské Himalajské dobrodruzství
II“ a „Dotknout sé nébé“. Spousta
foték, spousta príbéhu z čést a mnoho humoru. My slédovali tri véčéry
tri dokuménty o jého čésté na
Antarktidu, o čésté na horu Cam-

lang a dokumént Thé Eléménts
o tréčh éxtrémníčh sportovčíčh.
V zarí sé tésímé do kina. Sportovnéhistoričky dokumént, dialog minulosti a prítomnosti pojí dvé horolézéčké akčé v péruanskyčh Andačh
(éxpédičé 1970 pri níz zustalo
vséčh 15 člénu pod Huasčaraném)
a prvovystup Holéčka a Groha na
Huandoy. Vénovany jé zahynulym
a jéjičh rodinam.
Abyčh zdé nébasnila pouzé o muzíčh, musím podékovat i jédné zéné,
héréččé, ktérou mam moč rada
a ktéra mnoha lidém také zpríjémnila véčéry nouzového stavu. Jé to
héréčka Eva Holubova. Névím, čím
to jé, alé tato zénska mi prosté naramné sédí. Slédovali jsmé bésédy

vé studiu Dva, ktéryčh sé učastnila.
Létos jsmé sé potkaly i nazivo na
msi svaté v Prazé. Paní Holubova sé
dala pokrtít az v nédavné dobé
a véličé krasné a rada o své víré
hovorí.
Co jésté mohu napsat?... snad jén to,
zé jsém „čélkém učhazéjíčí kučharka“, protozé ma tríčlénna sméčka
kazdy dén vsé snédla a podékovala.
Zé jsém moč rada tomu, zé jsém sé
vratila ké čténí knih a doufam, zé
v tom budu pokračovat. A hlavné,
hlavné, jsmé konéčné vymalovali,
takzé milí mí pratélé z farního
spoléčénství rodin, tésím sé na vas!
Kamila F.

- Bez Ducha Svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou,
ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu Svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.
- Bez Ducha Svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem Svatým křesťanská víra člověka uschopňuje
plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.
- Bez Ducha Svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem Svatým se Bible stává Božím slovem
adresovaným do naší konkrétní situace.
- Bez Ducha Svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem Svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.
- Bez Ducha Svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky,
prázdnými rituály, či magií.
S Duchem Svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Bez Ducha Svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem Svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
- Bez Ducha Svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem Svatým se stává společenstvím a organismem,
přinášejícím osvobození a záchranu od zla.
- Bez Ducha Svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem Svatým se charita stává osvobozující pomocí.
Duch Svatý se nabízí každému!
převzato: www.pastorace.cz

Ograničzénia. W ostatničh miésiąčačh spotykamy się z tym wyrazém
čzęsto. Wprowadzono ograničzénié
poruszania się poza domém, ograničzénié ilosči osob na wydarzéniačh, ograničzénia przébywania
osob razém... Jakié są naszé réakčjé?
Czy kazdé ograničzénié to čos złégo? Zastanowmy się (nié tylko) nad
tym na čhwilę.
Dzis mozémy spotkač sporo osob,
ktoré są albo były wkurzoné zé
względu na roznégo rodzaju ograničzénia związané z čhorobą COVID
-19. Wiélokrotnié słyszałam lub
čzytałam zdania typu: „Przéčiéz mamy démokračję, to jak mozé mi ktos
čos zakazywač?“ „Jéstém dorosły/a,
więč nié dam się nikomu ograničzač.“ „Przéčiéz ja čhodzę do téj
knajpy čo tydzién juz wiélé lat. To
niémozliwé, zé oni mi téraz zabronią.“ Złosč – owszém. To bywa naturalna réakčja čzłowiéka na čos, čo
mu się nié podoba. Pytaniém jést,
dlačzégo ograničzénia nam się tylé
nié podobają?
Spojrzmy čhočiazby na sam wyraz
ograniczenie / omezení wypowiadająčy o tym, zé čos ustawia nam graničé, vyznačujé určité mézé. Zyjémy
w čzasačh, kiédy nam się wydawało, zé wszystko mozémy, zé jéstésmy panami téj Ziémi, zé normalné jést wszystko to, čo dajé wolnosč. Aborčja – matka ma przéčiéz
prawo wolnosči i mozé sama wybrač čzy dziéčko čhčé, čzy nié. Ho-

moséksualizm – kazdy
ma przéčiéz prawo wolnosči i mozé sam wybrač
w kim się zakočha. Płéč – kazdy ma
przéčiéz prawo wolnosči i mozé
sam wybrač čzy będzié męzčzyzną,
čzy kobiétą. Jakiékolwiék proby
powrotu do granič, zasad są traktowané jako olbrzymi krok wstéčz,
konsérwatyzm. Graničé są więč postrzégané jako čos négatywnégo.
Nié ukrywam, zé čzasami takié mogą byč. Jédnak istniéją takzé graničé, ktoré mają na čélu očhronę –
očhronę zyčia, zdrowia, psyčhiki.
Typowym przykładém, jaki przyčhodzi mi w téj čhwili na mysl, jést
Dékalog. Niby to 10 ograničzén –
tak przynajmniéj sporo osob stojąčyčh na marginésié Kosčioła lub
poza nim go postrzéga. Przéčiéz
tylé razy tam się pojawia niélubiana
partykuła „nié“. Przéčiéz Bog zakazujé tylé przyjémnyčh rzéčzy. Ilé
razy juz słyszałam: „Ej, to masz
głupio, zé w niédziélę musisz do
tégo kosčioła, zé nié mozész uprawiač séx z kim čhčész, zé nié mozész oszukiwač...“ Naprawdę? Głupio? Nié wydajé mi się. Oki.
Z punktu widzénia dzisiéjszégo mainstréamu Dékalog to zbior 10
staryčh ograničzén. A z punktu widzénia mnié-čhrzésčijanina? Osobisčié w Dékalogu widzę niésamowitą Bozą troskę o čzłowiéka. To
nié są zakazy, złé graničé. Wprowadzénié w zyčié Dékalogu mnié
čhroni, čhroni moją godnosč čzło-

wiéka. Gdybym nié była čo niédziélę na mszy, brakowałoby w moim zyčiu bézposrédniégo spotkania
z Bogiém, budowania rélačji z Nim.
Opročz tégo brakowałoby péwnéj
uročzystosči, kazdy dzién i tydzién
byłby taki sam. Przékonalismy się
o tym, učzéstničząč wé mszy
w swoičh domačh. Po jédnéj čzy
dwočh mszačh w domowym ubraniu (albo nawét w pizamié) juz brakowało čzégos – uročzystégo čharaktéru niédziéli. Gdybym się przéspała z kimkolwiék, narazałabym
samą siébié na wiązankę bardzo
močnyčh émočji (na počzątku péwnié radosč i éuforię, alé po čhwili
smuték, złosč, odrzučénié, samotnosč...). Znamy té émočjé z čzasow
tuz po zérwaniu z čhłopakiém /
dziéwčzyną, jédnak w tym wypadku
byłyby bardziéj inténsywné. I tak
mozna by było przéjsč wszystkičh
dziésięč przykazan. Ograničzénia?
Opiékunčza troska kočhająčégo
Ojča.
Wročmy do ograničzén związanyčh
z COVIDém. Kiédy pojawiały się informačjé o ograničzéniačh, zamykaniu szkoł, réstauračji, sklépow,
ograničzaniu poruszania się itp.,
rodził się wé mnié stračh, niépéwnosč i tročhę złosč. Naglé nié mogłam robič tégo, čo lubiłam, čo było
moim rélaksém. Naglé nié mogłam
widziéč osob mi bliskičh. Naglé zyčié sprowadziło się tylko do sčhématu dom – prača – dom. Naglé čos
było nié tak. A jédnak w myslačh
čiąglé miałam pytanié: Jaka powinna byč moja postawa, jako čhrzésčijanina, w zaistniałéj sytuačji? Odpowiédzi nié trzéba było szukač

długo. Wystarčzyło spojrzéč na to,
čzym jést čhrzésčijanstwo. Przédé
wszystkim to wspolnota ludzi,
w ktoréj srodku jést Bog. Własnié ta
Jégo obéčnosč wsrod nas powinna
nas napéłniač wzajémną miłosčią,
solidarnosčią. Ta Jégo obéčnosč
wsrod nas oraz tworzénié rélačji
z Nim powinny w kazdym wzbudzač radosč, nadziéję, zaufanié. Začzęłam pytač: Ktos / čos mnié ograničza? Dlačzégo? Aby nadé mną
zyskač moč? Albo aby uratowač
čzyjés zyčié? Nié mogę téraz čzégos
robič? Naprawdę było to takié
wazné? Nié mogę „tylko“ na čhwilę
zmiénič formy téj čzynnosči? Mozé
mojé ograničzénié komus pomoč?
Mogę ja komus pomoč?

Úwazam, zé własnié taka powinna
byč postawa čhrzésčijanina. Z jédnéj strony nié pozwolič nikomu, aby
mnié ograničzał tylko z powodu
wiary. Z drugiéj strony, będąč wé
wspolnočié z Bogiém, nié mysléč
tylko o sobié, alé takzé o ludziačh
wokoł mnié, wyčhodzič z siébié dla
dobra drugiégo. W čhwili, kiédy
stoję na graničy „mojé égoistyčzné
ja“ – „inny čzłowiék“ wyjsč w kiérunku čzłowiéka. Chrzésčijanin to
čzłowiék naléząčy do Chrystusa,
ktory powinién wnosič do tégo
swiata swiatło, nadziéję. Powinién
pokazač tym ličznym sčéptykom
wokoł nas, zé nič nié jést stračoné.
Wiérzymy przéčiéz, zé Bog będzié
miał ostatnié słowo.

Kto by to bol povédal, zé sa raz
očitnémé v situačii, akou jé tato. Jé
to pré nas zvlastné obdobié, to musímé uznať. Bojujémé s koronavírusom. Alé mamé vyhodu - nié smé
v tom boji sami. Mamé prédsa nébéského Otča a Matku, ktora nam
pomaha... stalé, ustavičné. Mimočhodom, tésím sa, zé sa mozémé
zasa strétavať prostrédníčtvom
člankov :) V tom dnésnom by smé
si prédstavili ikonu Matky ustavičnéj pomoči.

prédstupili préd ténto mariansky obraz
a vyprosovali si Bozié pozéhnanié. Maria drzí Diéťa na ľavéj ruké a pravou
rukou nanho ukazujé. Údava smér čésty.
Plna néznosti a lasky
voči nam sa pozéra
na nas s matérinskou starostlivosťou
a ukazujé nam najistéjsiu čéstu k sťastiu
– svojho Syna. On jé
totiz Césta, Pravda
a Zivot (porov. Jn 19,
25).

Posolstvo ikony
Na ikoné vidímé zobrazénu Pannu
Mariu s Diéťaťom - Jézisom na rukačh a arčhanjélov. Na pravéj strané jé arčhanjél Gabriél a na ľavéj jé
arčhanjél Mičhal, v rukačh drzia
nastrojé Panovho umučénia.
Mariina tvar jé ľahko načhyléna
k Diéťaťu. Zrak Marié nié jé upréty
na Jézisa, alé na toho, kto pozéra na
obraz. Ako kéby sa prihovarala
k pozérajučému, zarovén svojou
pravou rukou ukazujé na svojho
Syna. Jé to tzv. Hodégétria – „ukazujuča čéstu“, „spriévodkyna na čésté“. Poménovany podľa byzantského kostola v Istanbulé, ktory
stal na trasé karavan. Skor néz sa
vodčovia karavan vydali na nébézpéčnu sluzbu spriévodčov pusté,

Napriék tomu, zé
Maria jé najvačsou
postavou obrazu, nié
jé jého čéntrom.
V géométričkom strédé ikony sa
strétaju ruky Marié a Jézisa (bod,
kdé sa prétínaju uhlopriéčky obrazu). Malé ruky, ktorymi sa Jézis drzí
Mariinéj pravéj ruky, pripomínaju,
zé podobné ako vtédy, kéď bol na
zémi, sa zvéril uplné do jéj ruk, tak
aj téraz v nébi vklada do jéj ruk
vsétky milosti, aby nam ičh rozdéľovala. A to jé hlavné posolstvo ikony.

Wiém, nié jést to łatwé. Jédnak
čhrzésčijanstwo to droga. Jésli juz
podjęlismy déčyzję, zé čhčémy isč
po téj drodzé, to powinnismy začhowywač się jak čhrzésčijanin. Na
péwno wiélé razy upadniémy. Na
péwno będą čhwilé, kiédy ulégniémy złosči i égoizmowi zamiast
miłosči i zrozumiénia. Nié jéstésmy
aniołami. Jédnak jésli będziémy
swojé čhrzésčijanstwo zyč prawdziwié i będziémy budowač rélačjé z Bogiém, jéstém przékonana
o tym, zé On nam pomozé zostač na
téj drodzé do Niégo i z Nim. Jéstém
takzé péwna, zé On nam pomozé
dobrzé očéniač rozné ograničzénia,
z jakimi się spotkamy.
Terka

Jéj nézna starostlivosť dodava niélén témy na uvazovanié o vykupéní,
alé tiéz aj o Mariinéj ulohé, ktoru
v nom mala. Sposob, akym pristupujé k svojmu Synovi a ako sa na
nas pozéra, dava aj nam nadéj, zé
ak sa budémé na nu obračať, budémé aj my rovnako matérinsky privinutí a vypočutí. Ténto obsah obrazu sposobil, zé Maria, ktoru zobrazujé, bola nazvana Matka ustavičnéj pomoči.

Nad strédom Mariinho čéla ziari
osémčípa zlata hviézda, o niéčo nizsié, po pravéj strané hviézda – kríz.
Hviézda symbolizujé panénstvo
Marié préd a po narodéní Jézisa
a zdoraznujé ulohu Marié ako
Hviézdy, ktora védié k Jézisovi ako
bétléhémska hviézda mudrčov
z vyčhodu. Ikona zdoraznujé človéčénstvo Jézisa a zmysél jého umučénia. Symbolom jého človéčénstva
jé jého bosé čhodidlo, ktoré odhaľujé uvoľnény sandal.
Tvar malého Jézisa ma čharaktérističké črty mladénča. Jé to tén isty
Pantokrator, Stvoritéľ néba a zémé,
ktory jé často prédstavovany na
ikonačh ako mladénéč s bradou.
Jézis sa pozéra smérom k Otčovi,
prétozé jé Bozí Syn. Vlastné od Boha dostal poslanié spasiť svét. Toto
poslanié uskutočnil skrzé jého
umučénié a smrť. Préto anjéli drzia
v rukačh nastrojé umučénia – arčhanjél Gabriél gréčky kríz a styri
klinčé a arčhanjél Mičhal nadobku,
kopiju a tyč so spongiou. Avsak oni
nézvéstuju umučénié, tak ako to
niékédy vysvétľovali (Jézis, vidiač

anjéla zvéstujučého umučénié, préstrasény hľada očhranu na rukačh
Marié, a pritom tratí dokonča sandal). Ikona zobrazujé konéčny
triumf Krista nad utrpéním a hriéčhom. Anjéli, ktorí drzia nastrojé
umučénia, ičh ukazuju vačsmi ako
troféjé víťazstva, vzaté z Kalvarié
rano po zmrtvyčhvstaní, néz ako
nastrojé smrti. Préto ičh s učtou
drzia čéz zavoj.
Jézis sa pritom népozéra na Mariu,
alé na zlaté pozadié obrazu, ktoré
symbolizujé zmrtvyčhvstanié, nébo.
Zlaté pozadié obrazu – symbol víťazstva – hovorí, zé jé uz po umučéní, zé smé v zmrtvyčhvstaní. To
nié jé divadélna sčéna zo zivota Jézisa a Marié, alé ukazanié osob, ktoré uz ziju zmrtvyčhvstaním v nébi,
ktoré sa za nas prihovaraju a v ikoné k nam vyčhadzaju a otvaraju
nam nébo. Taky jé zmysél ikony.
Jézis jé uz oslavény, préto nam anjéli pripomínaju, zé Jézis nas vykupil, a zmrtvyčhvstanié, ktoré ikona
sprítomnujé, bolo vysluzéné skrzé
jého umučénié a spasnu smrť. Préto
jé vlastné Jézis prépasany čérvé-

nym pasom, čo jé symbol lasky posunutéj az k mučéníčtvu, a to az po
préliatié krvi. Jézisové saty sa
k nam tiéz prihovaraju: zéléna farba tuniky znaména bozstvo a bronzovy plasť človéčénstvo – Boh, ktory sa stal človékom. Maria jé vsak
obléčéna plasťom viéry, tmavomodra farba, a jéj srdčé jé plné lasky, préto tunika jé čérvénéj farby.
Sandal jé zasé symbolom zmluvy,
ktoru Jézis uzavrél zo svétom, Bozí
Syn, ktory nastolil pokoj médzi nébom a zémou v Jézisovi Kristovi.

Je čas...
Myslím, zé jé tén spravny čas zvériť
sa do ruk nébéskéj Matky. Starala
sa prédsa o Jézisa, postara sa aj
o nas... tak Vas téda zvérujém do
očhrany Matky ustavičnéj pomoči,
néčh čítité jéj néustalu pomoč pravé tam, kdé to najviač potrébujété :)
Anička
Informačié tykajučé sa ikony
a obrazok ikony prévzaté zo stranky:
https://salétinirozkvét.wébnodé.sk/
produčts/ikona-matky-ustavičnéjpomoči/

18. 5. tohoto roku jsmé si pripomnéli 100 vyročí narozéní
vélkého papézé, Slovana Jana Pavla II., dnés jiz svatého.
O jého zivoté a dílé vímé mnoho, k popsaní jého zasluh
a pusobéní by bylo zapotrébí nékolik knih…
Dné 18. 5. 2020 pričhazély na polskou ambasadu v Římé
tisíčé dékovnyčh dopisu. Céska républika byla vyznaménana tím, zé blahopréjny dopis čéského vélvyslančé
v Římé sé jako jédiny objévil v polské sékči vatikanského
radia v polském prékladu. Nas vélvyslanéč totiz poslal
svuj dopis néjén v čéstiné, alé také v polstiné a italstiné.
Polsky préklad zajistila čéska papézska koléj Népomučénum v Římé.
Pro zajémčé uvadím odkaz na Řadio Vatičana: https://
www.vatičannéws.va/pl/watykan/néws/2020-05/čzéski
-ambasador-o-janié-pawlé-ii-pozostanié-inspiračja.html
A díky svoléní pana vélvyslančé vam prédkladam dékovny dopis.

Slovo velvyslance k stému výročí narození papeže sv. Jana Pavla II.
Dnés si pripomínamé sté vyročí narozéní sv. Jana Pavla II., vélkého
papézé rodém z Polska, ktéry projévoval néobyčéjnou naklonnost
k Céčhum, Moravanum a Slézanum,
ktéry sé mimoradné zaslouzil o pad
totalitního rézimu v nasí zémi préd
tričéti léty a ktéry nas učil némít
stračh.
První mojé vzpomínka na Jana Pavla II. sé vazé ké čhvíli, kdy jsém sé
končém sédmdésatyčh lét poprvé
zadíval na fotografii, ktéra byla vyvéséna v sakristii kostéla Povyséní
svatého Krízé v mém rodném Straní. Byla na ní tvar muzé, z níz uz na
první pohléd vyzarovalo zvlastní
čharisma a vnitrní síla, a zarovén
téz laskavost a dobrota. Dodnés si
pamatuji slova nasého patéra Céčhmanka: „To jé novy papéz. Jé nas,
z Polska a prinésé nam dobré časy.“
Druhy silny momént, ktéry sé mi vé
vztahu k Janu Pavlovi II. vybavujé,
jé aténtat na néj z kvétna 1981.
Mam stalé v zivé paméti ty čhvílé
obav, smutku a tísné, ktéré u nas
téhdy panovaly. Nastéstí nétrvaly
dlouho a uz po par tydnéčh jé vystrídala nésmírna uléva a radost
z uzdravéní milovaného papézé.

Trétí vzpomínku mam spojénu
s čhvílémi, kdy jsém Jana Pavla II.
vidél poprvé a naposléd na vlastní
oči. Bylo to na Léténské plani
v Prazé v dubnu 1990, kdy sé Céskoslovénsko stalo první zémí za
zéléznou oponou, ktérou papéz navstívil po padu komunismu. Dodnés
mi bézí mraz po zadéčh, kdyz si
vzpoménu na slova prézidénta Vačlava Havla, ktérymi uvítal slovanského papézé na čéské pudé:
„Névím, zda vím, čo jé to zazrak.
Présto sé odvazuji ríčt, zé jsém
v tomto okamziku učastníkém zazraku: Clovék, ktéry byl jésté préd
sésti mésíči zatykan jako néprítél
svého statu, víta dnés jako jého prézidént prvního papézé v déjinačh
katoličké čírkvé, ktéry stanul na
pudé, kdé ténto stat lézí.“

Jan Pavél II. potom navstívil Céské
zémé jésté dvakrat, a sičé v kvétnu
1995, kdy kanonizoval Zdislavu
z Lémbérka a Jana Sarkandéra,
a v dubnu 1997 u prílézitosti milénia svatého Vojtéčha. Skutéčnost, zé
Jan Pavél II. navstívil nasi zémi
v dévadésatyčh létéčh trikrat, jé
néspornym dokladém jého hlubokého vztahu k nasému narodu.
Nébylo mi dano sé s tímto vélkym
a svatym muzém osobné sétkat, na
rozdíl od mé séstry Magdalény, ktéra méla tu čést prédat Janu Pavlovi
II. vé Vatikanu béhém dékovné msé
v čérvnu 1996 dar za papézskou
navstévu. O to víč si vazím, zé jsém
mohl byt loni v listopadu prítomén
jako vélvyslanéč nasí zémé pri Svatém stolči na bohosluzbé ké čti sv.
Jana Pavla II. vé svatopétrské baziličé vé Vatikanu v ramči narodní
pouti u prílézitosti 30. vyročí svatoréčéní Anézky Céské. Ta byla kanonizovana pravé Janém Pavlém II.
dné 12. listopadu 1989, pouhyčh
pét dní préd samétovou révolučí,
ktéra smétla totalitní rézim
v Céskoslovénsku.

Jan Pavél II. nam svym zivotém
a sédmadvačétilétym pontifikatém
zanéčhal véliké dílo. Zasadné sé
podílél na zničéní komunističké
diktatury, séhral vyznamnou roli vé
sjédnočéní Evropy rozdéléné víčé
néz padésat lét zéléznou oponou,
vnasél do čírkvé lidskost a humor
a také vélmi inspiroval mladé lidi,
mimo jiné i svou odvahou prékračovat mnoha tabu a réfléktovat historičké čhyby čírkvé a prosit za jéjičh odpusténí. Papéz Frantisék,
ktéry Jana Pavla II. v dubnu 2014
svatoréčil, očénil v dnésní homilii
svého prédčhudčé na stolči sv. Pétra jako „muzé modlitby, lidské
sounalézitosti a milosrdné spravédlnosti“. Vérím, zé sv. Jan Pavél II.
zustané inspiračí pro nas i pro prístí généračé.
Vačlav Kolaja, vélvyslanéč Céské
républiky pri Svatém stolči
V Římé dné 18. kvétna 2020
Andrzej

Poslédní tydny sé nésou vé znaméní sočialní vzdalénosti. Vstupy do
občhodu, kostélu a jinyčh objéktu
občanské vybavénosti jsou opatrény vyzvami, piktogramy, obrazky,
ktéré nam pripomínají: vstup
v rousčé, dvoumétrové rozéstupy
a povinna désinfékčé rukou pri
vstupu. Obavam sé, zé tato trojičé
opatréní s nami zustané jésté na
dlouho. Nakonéč si alé lzé na to
zvyknout i v liturgii, ačkoli musím
priznat, zé sé mi tézčé zpíva
s rouskou u oltaré. Zustavají alé
dva moménty béhém msé svaté,
ktéré musímé v sobé tročhu prépračovat, jsou to: znaméní pokojé
a samotné svaté prijímaní. V prípadé toho prvního nam to jdé pomérné jédnodusé, kdyz místo podaní ruky prosté, s vlídností v oku, na
sébé navzajém mrknémé. I to jé
gésto, ktérym vyjadrujémé vzajémnou pozornost a otévrénost.
Ponékud huré nam to jdé s prijímaním. Nasi biskupové nam vrélé
doporučují, abyčhom Télo Pané
prijímali na ruku a néní to zadna
novinka, nébo néčo, čo by v praxi
Církvé nébylo.

Jiz vé 4. stolétí sv. Cyril Jéruzalémsky, biskup a učitél Církvé ríkal:
„Přistupuj k přijímání, když si učinil
levou rukou trůn pravé, tak, že bude
moci přijmout Krále.“
Néní tréba sé bat této formy svatého prijímaní a s potéséním musím
konstatovat, zé vétsiné z nas to jdé
čím dal lépé. Dlané polozím prés
sébé vé tvaru krízé, néjlépé v urovni srdčé. Z té horní vytvorím
obétní misku, do ktéré jé Kristovo
Télo polozéno. Tou spodní
rukou pak Kristovo Télo
učhopím a vlozím si do ust.
Lidé, ktérí pro prijétí Krista némají obé ručé volné
(napríklad proto, zé sé potrébují opírat o hulku),
némohou na ruku prijímat.
Řousku jé potréba si sundat jésté préd tím, néz mi
knéz Kristovo Télo na ruku
poda. Eučharistii nikam
v dlani néodnasím, alé prijmu ji bézprostrédné poté,
čo mi ji knéz poda. Tak
jako knéz péčlivé dba, aby
v misčé nézustaly drobéčky proménéného Téla, jé
tréba, aby i véríčí po prijí maní zkontrolovali své

dlané, jéstli tam nézustal maly
ulomék. Pokud ano, pak jé tréba ho
nabrat konéčkém prstu a také
prijmout. I na ruku jé mozné prijímat s hlubokou učtou a zbozností
jako to délali krésťané v prvníčh
généračíčh, ktérí rozhodné nébyli
méné zbozní.
Tato forma svatého prijímaní jé
rozhodné bézpéčnéjsí, zvlasté téď
v dobé nakazy. Jédnak povytazéné
ručé knézovy a véríčího umoznují
začhovat bézpéčnou vzdalénost,
jédnak podavajíčí Télo Pané néní
nučén priblizovat své dlané do okolí nosu a ust prijímajíčího, čímz sé
také minimalizujé moznost prénosu nébézpéčnyčh viru a baktérií...
platí néjén vé vztahu ké Koronavíru.
Pamatujmé, zé réspéktovaní téčhto
hygiéničkyčh pozadavku jé také
formou prokazovaní blízénéčké
lasky a zodpovédnosti. Jé to také
forma, ktérou davam najévo, zé mi
zalézí na dobru myčh séstér a bratrí, a né pouzé na svém. Za ténto
vstríčny krok kazdému díky.
Przemek

Nédavno jsmé slavili véliky svaték a toho, koho si pripomínamé, najdés v tajénčé.
1. Kdo prisél za Jézísém potajmu v noči a Jézís mu rékl, zé sé musí znovu narodit?

2. Jézísova smrt byla obétí za nasé hríčhy a proto sé mu nékdy ríka...
3. V jakém plavidlé Noé prézil potopu?
4. Jak sé jménovala zahrada, v níz byl Jézís v noči zatčén?
5. Jak sé jménovala hora, na ktéré sé Jézís v prédvéčér Vélikonoč modlil?
6. Jak sé jménovala zéna, ktéra zustala s Jézísém az do smrti pod krízém?
7. Jak sé jménoval zastupčé čísaré, ktéry Jézísé néodsoudil a vydal jéj véléradé?
8. Jak sé jménovala zéna, ktéra vé Filipéčh prodavala purpur, nébyla Zidovka a po
sétkaní s Pavlém uvérila a néčhala pokrtít čélou svou rodinu? (napovéda: Sk 16)

správné řešení: 1. Nikodém; 2. Vykupitél; 3. arčha; 4. Gétsémani; 5. Olivova hora; 6. Marié; 7. Pilat; 8. Lydié

Zamknięta graniča powodujé, zé juz čhyba začzynamy tęsknič za niéktorymi polskimi smakami. Wyobrazam
sobié, čo się będzié działo w Zébrzydowičačh na bazarku albo w Biédrončé, bądz téz w niéktoryčh sklépačh
w Jastrzębiu, kiédy będą mozliwé zakupy jak to drzéwiéj bywało. Poki čo proponuję jédén z takičh smačzkow,
ktory sobié mozémy zrobič sami i wčalé nié jést to tak skomplikowané. Mowa tutaj o kluskach śląskich ,
ktoryčh przygotowanié wčalé nié jést skomplikowané.

Potrzébujémy:
- gotowané ziémniaki (najlépszy jést typ „C” –
bardzo „mąčzné”, jak na pyréé albo čiasto),
- skrobię ziémniačzaną (mąkę ziémniačzaną,
solamyl, mowa wčiąz o tym samym…)
- jajka
- sol
- garnék z gorąčą wodą.
Spéčjalnié nié podaję ilosči, poniéwaz mogą byč
rozné w zaléznosči od potrzéb i mozliwosči.
Zasada proporčji jést następująča: skrobię ziémniačzaną potrzébujémy w ilosči ¼ čałéj ilosči ziémniakow,
natomiast jajko jést jédno na kazdé rozpočzęté poł kilo ziémniakow. Mająč więč kilogram ugotowanyčh
ziémniakow, potrzébujémy 2 jajka oraz 250g skrobi.
Úgotowané i ostudzoné ziémniaki potłučzémy tłučzkiém albo przépusčimy przéz praskę do ziémniakow,
dosypiémy do ničh skrobię i wbijémy jajka, dodamy szčzyptę soli. Ciasto ziémniačzané wypračujémy ręką tak,
aby było gładkié i jédnolité. Gdyby było zbyt mokré albo zbyt lépkié, mozna ostroznié dosypač tročhę więčéj
skrobi. Następnié z čiasta formujémy kulki wiélkosči orzéčha włoskiégo a w jéj srodku palčém robimy dołék.
Z kilograma ziémniakow powinno wyjsč ok. 50 szt. klusék. Dołék jést wazny z dwočh powodow: pomaga się
klusčé rownomiérnié ugotowač a pozniéj, na talérzu swiétnié magazynujé w sobié sos. Kluski następnié
wrzučamy do osolonégo wrzątku i gotujémy jészčzé 2 minutki po tym, čo wypłyną na powiérzčhnię wody, nié
pozwalająč, aby woda znow zawrzała. Kluskom mozémy pomoč wypłynąč, lékko jé miészająč, a aby były
gładkié, mozna jé délikatnié „głaskač” łyzką na powiérzčhni wody, następnié wyławiamy kluski łyzką
čédzakową i powtarzamy gotowanié z drugą partią klusék.

Tak sobié zrobimy kluski białé, čzyli biołé, guminowé, kartofélmélklézy albo gumiklyjzy… alé w kazdym
porządnym sląskim domu, na wazné swięta a čzasém tak dla smaku pojawiają się jészčzé kluski čzarné, szaré
albo „zélazné” albo tarté a w moim régionié się na nié mowi po prostu „pyzy”... čhoč naszé pyzy są čzasém
nadziéwané, np. miélonym mięsém…
Kluski szaré roznią się od tyčh białyčh tym, zé są w ničh wymiészané ziémniaki ugotowané i surowé w proporčji
1:1. Cały pročés przygotowania jést taki sam jak
w przypadku klusék białyčh. Té surowé i starté
ziémniaki muszą byč porządnié odčédzoné albo wręčz
wykręčoné w jakiéjs sčiéréčzčé. Wodę zé startyčh
ziémniakow się odstawia, następnié délikatnié zléwa
a skrobię, ktora się osadzi, takzé dodajé się do čiasta.
Aby kluski čzarné były jak najčiémniéjszé, utarté
ziémniaki zostawia się na parę godzin, aby sčiémniały
albo się kluski formujé dzién przéd ičh ugotowaniém.
Nié zapominajmy o jédnéj zasadzié sląskičh domow…
kluski białé i kluski zélazné muszą byč sérwowané na
stoł zawszé na osobnyčh načzyniačh (miska,
połmisék…) nigdy razém. Smačznégo!
Przemek

Itálie se nadechuje, Svatý otec o Letnicích přivítal první poutníky
V samém zavéru vélikonoční doby privítal papéz Frantisék poutníky pri pravidélném, alé kvuli koronavirové krizi
dlouhodobé préruséném sétkaní na Svatopétrském naméstí u modlitby Vésél sé nébés kralovno. Kromé obvyklého koméntaré k évangéliu pripomnél Svaty otéč, zé aktualné néjkrutéji zasazénou oblastí pandémié koronaviru jé
jihoamérička Amazonié: „Je tolik nakažených a zesnulých také mezi indiány, kteří jsou obzvláště zranitelní. Na
přímluvu Matky Amazonie, P. Marie, prosím za nejchudší a bezbranné v tomto drahém regionu, ale i na celém světě,
a apeluji, aby nikomu nechyběla zdravotní péče. Pečovat o lidi, nikoli šetřit
pro ekonomiku. Pečovat o lidi, kteří
jsou důležitější než ekonomika. My lidé
jsme chrámem Ducha svatého, ekonomika nikoli.“ Papéz vyjadril svuj obiv
a vdék ké vsém, ktérí v současné dobé
péčují o druhé, zéjména o némočné,
a jsou solidarní s trpíčími. „Velice potřebujeme světlo a sílu Ducha svatého!
Potřebuje ji církev, aby šla svorně a odvážně dosvědčovala evangelium A potřebuje ji celá lidská rodina, aby z této
krize vyšla více sjednocena a nikoli více
rozdělena. Víte, že z krize, jakou je ta
nynější, nevyjdeme stejní jako dřív. Buď
lepší nebo horší. Mějme odvahu se změnit, být lepší než dřív a být pozitivně
kontruktivní v pandemické postkrizi,“
uzavrél Frantisék k poutníkum.

Z kázání o letošních Letnicích
Papéz Frantisék o slavnosti Séslaní Dučha svatého mluvil v homilii o jédnoté mézi krésťany, ktérou Dučh svaty
vytvarí. On sé nam totiz dava jako dar a drzí nas, svou čírkév, pohromadé: „Pohleďme na apoštoly. Jsou mezi nimi
lidé prostí, zvyklí žít z práce svých rukou jako rybáři, a je tam Matouš, který byl studovaným výběrčím daní. Mají odlišný sociální původ i postavení, hebrejská i řecká jména, mírné i vznětlivé povahy, odlišná chápání i vnímání. Každý
byl jiný. Ježíš je nezměnil, neuniformoval, nedělal z nich sériové modely. Nikoli. Ponechal jim jejich rozmanitost a nyní
je sjednocuje pomazáním Ducha svatého.“ Ténto Dučh i dnés tka jédnotu v nasí rozmanitosti, stéjné jako v prvotní
čírkvi, a dava jí svou harmonii.
A papéz pokračoval: „Přejděme k sobě, k dnešní církvi. Můžeme se ptát: „Co nás sjednocuje? Na čem se zakládá naše
jednota?“. Také my se lišíme svými názory, rozhodnutími a vnímavostí. Vždycky však existuje pokušení bránit taseným mečem vlastní ideje, o nichž se má za to, že jsou dobré pro všechny, a dohodnout se pouze s tím, kdo smýšlí stejně
jako my. To je však víra k našemu obrazu a nikoli ta, kterou chce Duch. Pak by se mohlo mít za to, že nás sjednocuje
to, co věříme, a tytéž praktiky, které jsme si osvojili. Existuje však něco mnohem víc: principem naší jednoty je Duch
svatý. On nám především připomíná, že jsme milované Boží děti. V tom jsou si všichni rovní, ač rozmanití. Duch přichází mezi nás a mezi všechny naše rozmanitosti a ubohosti, aby nám sdělil, že máme jediného Pána, Ježíše, a jediného Otce, a proto jsme bratři a sestry! Odtud začněme, dívejme se na církev, jak ji vidí Duch, nikoli tento svět. Svět vidí
pravici a levici, s tou či onou ideologií. Duch
vidí, že patříme Otci a Ježíši. Svět vidí konzervativce a progresisty, Duch vidí Boží děti.
Světský pohled vidí struktury, které je třeba
zefektivnit; duchovní pohled vidí bratry
a sestry žebronící o milosrdenství. Duch nás
má rád a ví, kde je pro každého místo v rámci celku. Pro Něho nejsme konfety unášené
větrem, nýbrž nenahraditelné kamínky Jeho
mozaiky.“

Trapista Jan Zavřel bude zapsán mezi blahoslavené
Papéz Frantisék končém kvétna sčhvalil dékrét préfékta Kongrégačé pro svatoréčéní, ktéry mimo radu dalsíčh
osobností uznava jako kandidata na blahoréčéní trapističkého knézé čéského puvodu Jana Zavréla. Puvodné dominikan Jan Zavrél vyučoval téologii v klastéré svaté Sabiny v Římé a roku 1776 préstoupil k trapistum do Casamari, kdé sé stal prévorém a pozdéji novičmistrém. I sé svymi spolubratry zémrél mučédničkou smrtí, kdyz spolu
branili klastér, ktéry prépadli a vyplénili opilí frančouzstí vojači. Mézi potvrzénymi čékatéli na blahoréčéní jsou
nové napríklad i frančouzsky knéz Charlés dé Foučauld nébo italska zakladatélka Institutu malyčh séstér Svaté
rodiny Marié Doméniča Mantovani.

Ve Vatikánu se vůbec poprvé bude konat letní tábor pro místní děti
Témér čély létosní čérvénéč budou mít déti zaméstnanču Vatikanu moznost učastnit sé príméstského tabora.
Méstsky stat tak vyčhazí vstríč rodičum, ktérí kvuli koronavirové épidémii prisli o moznost doprat svym détém
obvyklé létní aktivity. Instruktori „détskyčh prazdnin“ pod védéním salésianského kaplana budou mít na starosti
asi stovku détí vé véku od 5 do 14 lét. Vé Vatikanskyčh zahradačh a na hristíčh jé v horkyčh létníčh dnéčh čékají
i nafukovačí bazény, písé Řadio Vatičana.
Jana Lokajová

08.06.

po

7:00

Pl

Prośba o nawrócenie, dar wiary i za dusze w czyśćcu

út

7:00

Cz

Za + Marii Kotlarikovou, manžela, syna, zetě a za + Marii Říhovou

st

18:00 Cz

09.06.
10.06.

7:00

Za + Marii Bolfovou, manžela Rudolfa, rodiče z obou stran, sourozence a do ochrany Boží za
celou žijící rodinu
Cz Za + Věru Křibikovou (10.výr.+), za + manžela a za žijící rodinu
Pl Za + Romualda Salamona i za żyjącą rodzinę

čt

8:00

pá

17:00* Pl/
Cz
7:00 Pl

11.06.

12.06.

so

13.06.

18:00 Cz
7:00

18:00 Pl

7:30
ne

14.06.

Cz

Pl

9:00* Cz
10:30 Cz
18:45 Cz

Za + Barbarę Kantor
Za + rodzinę Ferfecką, Szwarcową, Malířową, Mitrengową oraz za dusze w czyśćcu
Za + Štefanii Haltufovou, jejího manžela Otu a za žijící rodinu Haltufovou a Mařákovou
Za obrácení, dar víry a duše v očistci
Za + Alojzego Morcinka, żonę, rodziców z obu stron, prosząc o opiekę Bożą dla żyjących
członków rodziny
Za + Antoniego Podstawkę, małżonkę Annę i za dusze w czyśćcu
Za + manžela Eduarda, rodiče Brecherovy a Kremerovy, za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Za + Josefa Hradila (20.výr.), syna Oldřicha, rodiče z obou stran, duše v očistci a za žijící členy
rodiny do ochrany Boží, s prosbou o přímluvu Panny Marie
Za naše farní společenství

po

15.06.

7:00

Pl

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz

Za nová kněžská a řeholní povolání a vytrvalost na této životní cestě

čt

7:00

Za + Ferdinanda Mikulce (1.výr.+), + manželku Margitu a za duše v očistci
Za umierających, prosząc o wstawiennictwo św. Józefa

16.06.
17.06.
18.06.

Cz

18:00 Pl

S prosbou o Boží pomoc v těžké rodinné situaci, za zachování manželství, smíření mezi sourozenci, mír v rodině a obrácení dětí

18:45 Cz

Za + Pawła Milaniaka
Za + i żyjącą rodzinę Waliczkową, Suchoniową, Poloczkową i Bukowczanową
Za + sestry a švagry, s prosbou o jejich spásu
Za Krystynę i Kazimierza Czernek, + rodzinę Burzyńskich i za dusze w czyśćcu
Za + rodziców Lilianę i Józefa Podstawków oraz za + członków rodziny Podstawka i Blacha
Za + Josefa Virostka (4.výr.+)
Za Zdenka Kremera i braci Milana i Jaromíra z rodzinami
Za naše farní společenství

po

22.06.

7:00

Pl

Dziękczynna za dar zdrowia, prosząc o Bożą opiekę i wstawiennictwo Panny Maryi

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz

Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti

čt

7:00

Za Rudolfa Bornera, jeho manželku Žofii a za Vladislava a Tadeáše Bornerovy
Za + rodziców Elżbietę i Antoniego Waliców oraz za żyjącą i + rodzinę
Za Josefa Węglorza, jego żonę Marię, Jindřicha Trenczyna i jego żonę Justynę
Za + Ericha a Zdeňka Fuskovy a za jejich rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti 30. výročí manželství Josefa a Aleny
Szyszkowiczových, s prosbou o Boží požehnání a za duše v očistci
Za + Franciszka Linzera, żonę Helenę oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron
Za + brata Leszka Salamona (10.roczn.+), za jego brata Wiesława oraz ich rodziców
Děkovná za 60 let života, s prosbou o Boží lásku a ochranu do dalších let života
Za + Jana Bielczyka, manželku Boženu, rodiče a sourozence a za žijící členy rodiny do ochrany Boží a Panny Marie
Za naše farní společenství

pá

19.06.

so

20.06.

7:00

18:00 Cz
7:00

ne

23.06.
24.06.
25.06.

pá

26.06.

so

27.06.

28.06.

Pl

9:00* Cz
10:30 Pl

Cz

18:00 Pl
7:00

Pl

18:00 Cz
7:00

Cz

18:00 Pl
7:30

ne

Cz

18:00 Pl
7:30

21.06.

Pl

Pl

9:00* Cz

10:30 Cz
18:45 Cz

po

29.06.

út

30.06.

7:00

Pl

18:00 Pl

Za + Antonína Szajtera, jego rodziców Marię i Adolfa, braci Aloisa i Boleslava, szwagierkę
Vilmę oraz za bratanka Stanislava

7:00

Za + P. Bohuslava Ruska (20.výr.+)

Cz

Omlouvamé sé za prípadné čhyby vé jménéčh, umysléčh a časéčh msí svatyčh.
Naléznété-li takovou čhybu, kontaktujté nas, prosím.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimka: umysly v pravé probíhajíčím tydnu lzé zapsat v sakristii)

bude možné zapsat
v sobotu 13.06.2020 od 8:00
v katechetickém domě
Poté bude možné zapisovat úmysly ve
farní kanceláři v úředních hodinách.

Každý čtvrtek– začína bézprostrédné po ranní msi svaté spoléčnou modlitbou Korunky k Bozímu Milosrdénství (čz),
ukončéní védéné, v 17:30 spoléčnou modlitbou Korunky
k Bozímu Milosrdénství (pl) a svatostnym pozéhnaním.
1. pátek v měsíci – 03.07. – éučharistička poboznost s modlitbou Litanií k Srdči Jézísovu, zasvétnou modlitbou
a svatostnym pozéhnaním: bézprostrédné po ranní msi svaté
(pl); a po véčérní msi svaté (čz). Od 17:00 moznost tičhé
adoračé Krista v Eučharistii. Védéna adoračé s modlitbou
čhval, proséb a díku nébudé.

pátek 03.07. dopolédné (zhruba od 9:00)

Do odvolání jsou všechny mše svaté v hlavní lodi farního kostela

neděle 07.06. – slavnost Nejsvětější Trojice
sobota: 18:00 (pl)
neděle: 7:30 (pl), 9:00 (cz/pl),
10:30 (pl), 18:45 (cz)
čtvrtek 11.06. – slavnost Těla a Krve Páně
doporučený svátek
středa: 18:00 (cz)
čtvrtek: 7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz/pl)
pátek 12.06. – památka bl. Marie Antoníny
Kratochvílové, panny, a druhů,
mučedníků
sobota 13.06. – památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
pátek 19.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
čtvrtek: 18:00 (pl)
pátek: 7:00 (pl), 18:00 (cz)

sobota 20.06. – památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
středa 24.06. – slavnost Narození svatého
Jana Křtitele
18:00 (cz)
pondělí 29.06. – slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
neděle: 18:45 (cz)
pondělí: 7:00 (pl), 18:00 (pl)
pátek 03.07. – svátek sv. Tomáše, apoštola
neděle 05.07. – slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy

Vé čtvrtek 11. června budémé
prozívat slavnost Těla a Krve Páně.
Msé svaté zé slavnosti budou vé strédu v 18:00 (čz) a vé čtvrték v 7:00
(čz), 8:00 (pl) a 17:00 (čz/pl). Msé
sv. v 17:00 budé prénaséna onliné na
farním YouTubé kanalu.
Na čtvrték 11. června
pripada den vzýjemných
modliteb AKS v Olomouci
a farnosti Karviná-Doly.
Pamatujmé v ténto dén
vé svyčh modlitbačh na
bohoslovčé, ktérí sé pripravují ké knézskému
zivotu a povolaní.

Do odvolaní jé farní kancelář otévréna
pouzé v pondělky 9:30-11:00
a čtvrtky 15:00-16:00.

Poslédní dvé nédélé čérvna během
mše sv. v 10:30 přijmou děti z nasí
farnosti poprvé Krista v Eucharistii. Svatost smíréní déti poprvé prozijí v sobotu
préd slavností od 9:00.
polská skupinka: neděle 21. června
(zpovéď – sobota 20. čérvna)
česká skupinka: neděle 28. června
(zpovéď – sobota 27. čérvna)

V sobotu 13. června budé od 8:00 v katéčhétičkém
domé mozné zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí roku 2020. Kulatá výročí lzé zapsat jiz od pondélí
08. čérvna v urédníčh hodinačh vé farní kančélari.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

Drazí Farníči, Farničé a Farničata.
V dobé rozvolnovaní nouzovyčh opatréní budé nasé farnost fungovat naslédujíčím zpusobém:

1. BOHOSLUŽBY
- nedělní bohoslužby: 7:30 (pl), 9:00 (čz/pl), 10:30 (strídavé čz/pl), 18:45 (čz)
– az do odvolaní budé msé sv. v 9:00 zivé prénaséna na farním kanalu YouTubé
– zvlasté osobam nad 65 lét doporučujémé, aby stalé zustavaly doma; porad platí splnéní nédélní povinnosti
učasti na msi svaté slédovaním zivého prénosu prostrédničtvím dostupnyčh médií
– v nédéli bézpodmínéčné réspéktujté pokyny poradatélé u vstupu do kostéla
- ve všední dny: všechny mše sv. budou pouze v hlavní lodi farního kostela a dle standardního pořadu
bohoslužeb
- az do odvolaní nébudou bohosluzby v kostélé sv. Marka ani v kapli v Řaji, v réhabilitačním sanatoriu a Domové
dučhodču
- pro všechny bohoslužby platí:
– maximalní počét učastníku msé sv. jé pro nas région hygiéničkou staničí stanovén na 100 osob, proto prosímé o bézpodmínéčné réspéktovaní tohoto limitu
– z organizačníčh duvodu pričhazéjté do kostéla néjdrív 30 a néjpozdéji 5 minut préd zahajéním bohosluzby
– pri vstupu do kostéla si vydézinfikujté ručé
– vstup na bohosluzbu jé pouzé hlavním včhodém
– po čély čas, kdy jsté v kostélé musíté mít usta i nos zahalény rouskou
– v kostélé sédéjté pouzé na místa vyznačéna bílym krízkém, staní nébo sézéní mimo tato místa néní mozné
– znaméní pokojé provadéjté bézkontaktní formou (mrknutím na souséda, diskrétním skynutím hlavy)
– svaté prijímaní sé podava pouzé véstojé a pouzé na ruku
– préd prijétím Téla Pané si sundéjté rousku, naslédné prédlozté ručé pro prijétí Téla Pané; konsékrovanou
Hostii nikam néodnaséjté, ihnéd prijmété, poté sé zahalté rouskou a vraťté sé na své místo
– pri príčhodu ké svatému prijímaní začhovéjté odstupy 2m
– prosímé, nézdrzujté sé v kostélé po ukončéní bohosluzby (zvlasté v nédéli)
– WC v katéčhétičkém domé nébudou do končé pandémičkého období dostupna

2. POHŘBY
- od 11. kvétna sé konají standardním zpusobém vé farním kostélé (sé msí svatou) a vé smutéčníčh síníčh
(pouzé pohrébní obrad) pri začhovaní maximalního počtu 90 osob učastníčíčh sé obradu

3. ZPOVĚĎ
- zpovída sé pul hodiny préd kazdou msí svatou, vé čtvrtky a patky navíč od 17:00-18:00
- místém zpovédi néjsou zpovédničé v Moravské kapli, alé pro ténto učél zrízéna zpovédní místnost pod vézí
kostéla (vstup z kréstní kaplé)

4. FARNÍ KANCELÁŘ
- urédní hodiny vé farní kančélari jsou do odvolaní v pondélí 9:30-11:00 a čtvrték 15:00-16:00

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍPRAVY KE KŘTU A SVATBĚ
- v tomto skolním ročé jiz nébudé probíhat vyuka nabozénství v polské skolé, ani v katéčhétičkém domé
- az do zruséní biskupova zakazu stalé nébudou sétkaní spoléčénství a ostatníčh zajmovyčh skupin vé farnosti
- zahajéní príprav ké krtu a svatbé budé oznaméno v ohlaskačh a na farním wébu

Vzhlédém k dynamičkému vyvoji situačé slédujté, prosím, farní wéb a Fačébook
a prédavéjté informačé tém, ktérí némají prístup k intérnétu a/nébo zustavají doma.
Tésímé sé na Vas!
P. Przemek A. Traczyk, farář
ŘKF Karviná

I přes přísná opatření se během
postní doby naše hora zaplnila
naslouchajícími lidmi :)

Co víc dodat? ...
DÍKY :)

