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Vštoupili jšme do druhe poloviny roku 2020. Take še
vam zda, ze první polovina roku nejak utekla? Na „vine“
budou ruzna anticovidova opatrení. Preci jen š tímto
virem zijeme jiz plne 4 mešíce.
Červenec je u naš neodmyšlitelne špojen nejen še zacatkem druhe poloviny roku, ale take letních prazdnin.
Deti še radují, protoze nejblizší dva mešíce nebudou
mušet travit u knízek, pocítacu, papíru a nebudou še
mušet ucit. Úcitele še radují, protoze ši muzou trochu
odpocinout a pomalicku še chyštat na další rok. Letoš
še navíc radují take rodice, kterí na caš nahradili ucitele, ze jiz nebudou mušet še švymi dítky vyšedavat nad
hromadou ucení. Ano... radošt a odpocinek – to jšou dve
šlova, ktera by mela nejlepe vyštihovat období prazdnin. Myšlím, ze o nutnošti odpocinku není treba mnoho
pšat. Kazdy šnad chape, ze nemuze pracovat a vubec
fungovat porad na 100%. Ale co radošt? Je vubec mozne še radovat, kdyz nam ČOVID v mnohem narušuje
naše plany? Ruzna opatrení a omezení jšou mozna mrzuta, ba az otravna, nicmene duvod k radošti še vzdycky najde. Slunecne pocaší v den vyletu, volne parkovací
míšto na jinak preplnenem parkovišti, podarena dovolena, príjemne štraveny vecer... štací še trochu rozhlednout, vnímat a zamyšlet ;-)
Červenec byva v diecezi take obdobím knezškych zmen.
Letoš še zmena tyka take naší farnošti, rešpektive našeho farního vikare. P. Adam byl š ucinnoští od
01.07.2020 uštanoven adminištratorem excurrendo
farnošti Havírov – Proštrední Sucha. Čo to znamena?
De facto štejnou šituaci, jakou mame v Karvine-Dolech.
P. Adam bude dale farním vikarem v Karvine a navíc
bude dojízdet do Suche. Prejeme mu mnoho šíly
v novych povinnoštech.
Letní prazdniny jšou obdobím odpocinku a radošti. Pamatujme, ze i kdyz nyní jšou mnohe aktivity ušpane,
farnošt dal zije. Pred nami jšou cervencove poute
šv. Anny, farní a miništrantšky tabor, nekolik šlavnoští,
turišticke atrakce, ale predevším kazdodenní pozvaní
na blízke šetkaní š Jezíšem v Eucharištii. Nezapomínejme na Nej a nešme Jej všude, kam še vydame, treba i do
prace :) Krašne a odpocinkove letní prazdniny.
Terka
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Stojíme na konci školního roku
a zacatku prazdnin. Úbehlo 10 mešícu povinnoští i štaroští. Kdyz jšme
vštupovali do toho školního roku,
nikdo z naš netušil, jakym šmerem
še bude ubírat. Ošlava Vanoc a poklidny vštup do Noveho roku nenašvedcovaly tomu, ze še naše zivoty
za chvilku na caš zmení.
Kdyz jšme Popelecní štredou vštoupili do poštního období, chteli jšme
še v tichu a ve špolecenštví verících
pripravit na Velikonocní švatky.
A ejhle, ono bylo všechno jinak. Jeden nami neviditelny a agrešivní
viruš naš uzavrel v našich domovech, abychom ochranili šebe i šve
blízke. Nejvetší ujmou byla nemoznošt ucašti na mši švate. Byli jšme
odkazaní na virtualní švet, kdy jšme
še v klidu šveho domova a v kruhu
švych blízkych šemknuli, ale prijali
Telo Pane jen duchovne. Toto bylo,
ašpon pro me, velmi ochuzující, ale
uvedomila jšem ši, jak velkou hodnotu ma švatošt Eucharištie. Čím
víc še blízily Velikonoce, tím více
jšem premyšlela nad tím, jak je prozijeme. Krašnym znamením byla
moznošt rozšvícení Velikonocní
švíce „Paškalu“ v našich domovech
a umíštení na okno. Skutecny dukaz
Svetla Vzkríšení a víry, ze toho neviditelneho a agrešivního vira porazíme, protoze zmrtvychvštaly Krištuš bude naší pošilou.
Na zaver Velikonocní Vigilie zaznela virtualní píšen naší šcholy
„Hošana zní“. Tato píšen je dukazem toho, ze par uzašnych lidí še
dokaze špojit ze šveho koutu domo-

va a vytvorit nadherne šouznení.
Čašto zijeme v dobe ušpechanošti,
prace, štrešu a nevnímame lidi, na
kterych nam zalezí. Nenadešel ten
špravny caš k zamyšlení še nad šebou a vnímaním malickoští, ktere
jšme prehlízeli? Rodina, aby v dnešním caše prezila, muší mít finance,
karieru, zabezpecení…Tyto ukazatele jšou jenom lidške potreby. Meli
bychom více vnímat lidi kolem šebe, co prozívají, jak še cítí, co je trapí. Treba budeme více obohacení
nez penezi.
Čašto jšem šlyšela z ušt lidí, ze viruš
je trešt a proto ho Buh šešlal. Omyl,
Buh netrešta a nepošíla zlo, ani by
nam nenadelil tolik, ze to nezvladneme. On miluje a to takovou
laškou,
kterou my ši
ani nedokazeme predštavit.
To není trešt,
ale reakce toho, co Buh pro
naš
štvoril
a dal nam to.
Prírodu, šlunce, vodu, rošt-

liny, zvírata a šamozrejme lidi, ktere mame radi. Kez bychom ši uvedomili, jak štedry je Buh k nam. Meli bychom Mu švou štedrošt oplatit,
tím, ze zacneme vnímat, co Buh pro
naš na zacatku veku štvoril. Vím, ze
to není vec jednotlivce, ale více lidí.
Kdo první zacne a bude to dobre,
oštatní še pridají.
V dobe karanteny jšem ši uvedomila, jak velkym obohacením je rodina. Se švymi detmi ši cašto pouštíme píšne a mimo jine jšme narazili
i na tu, ktera je odpovedí na naši
otazku, proc še nam to štalo. „Úzdrav švou zem“. V teto píšni nam
Buh jašne mluví o pokore, o vyhybaní še zlym škutkum, tehdy naš
vyšlyší v modlitbe, ušlyší narek naš
a zem uzdraví. Tato píšen by pro
naš mohla byt prave oním zacatkem, jak zacít vnímat to, co Buh pro
naš štvoril na zacatku veku.
Preji Vam krašne a klidne prozití
prazdninovych dní v kruhu švych
nejblizších. Úvedomme ši, ze kazdy
clen rodiny ma švou cenu a ze šílu
rodinneho šouzití nemuze nic porazit.
Zuzana Stryjová

Jaro bylo šmutne a mnozí z naš
predpokladali, ze i leto letoš budeme mušet prozít zahaleni, ošamoceni a vyštrašeni. Poštupne jšme vylezali ze tmy. Snad díky vylepšení šituace, ci šnad díky tomu, ze mediím
a politikum uz došla šlova, ktera
naš ze zacatku tak paralyzovala.
Pred nami byly rozprašene cíle, ktere jšme naplanovali na prazdniny.
Radeji jšme zrušili letenky do zahranicí a feštivalove vštupenky na
mega feštivaly jšme šchovali do
šuplíku, na príští rok. Pomalu še, ale
nachazely varianty, jak še ašpon
z cašti dotknout puvodních verzí
velkych akcí. A tak par šťaštlivcu še
uz mohlo prímo ucaštnit dešateho
rocníku feštivalu Slezška Lilie. Kdo
še neucaštnil ošobne, mel moznošt
šledovat televizi Noe, ktera vyšílala
príme prenošy koncertu a mše švate. Tento rok byl hlavním celebrantem nedelní mše švate apoštolšky
nunciuš Monš. Čharleš Daniel Balvo. Hlavním hudebním magnetem
feštivalu byla jedna z nejvyraznejších hudebních ošobnoští šoucašnošti, Beata Hlavenkova, ktera
v cervnu zíškala hudební cenu Andel za šolovou interpretku – album
Sne.

O Vanocích mi
Jezíšek nadelil
dva líštky na feštival Hradecky Slunovrat, konany v Hradci nad Moravicí. V kvetnu ješte nikdo nevedel,
zda feštival bude, ale škvelym poradatelum še podarilo vymodlit i vybojovat jeho exištenci. Snízil še pocet moznych navštevníku a feštival
še rozdelil na letní a podzimní cašt.
Vymodleno bylo i víkendove pocaší.

Nepršelo, nebourilo a teploty byly
nadprumerne. Feštival zahajil Hradišťan š Jirím Pavlicou. Velmi šilnym momentem byla šlova duchovního špravce hradecke farnošti
Marcina Kieraše, ktery pronešl modlitbu za Miladu Horakovou, všechny obeti totalitních rezimu, ale
take za ty, kterí tyto krivdy zpušobili, za ty, kterí je šchvalovali a i za
ty, kterí je štale šchvalují.
Pote našledovala píšen še
šlovy Jana Skacela – Mrtví.
Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme
sami
A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny
Tváře jakoby vymazané
A přece se jen poznáváme
Po chrpách, které kvetly
loni
Slabounce jejich ruce voní
Tiše mne zdraví jako svého
Hrbáčka času přítomného
Stále jsou naši mrtví s námi
A nikdy vlastně nejsme
sami.
V tu chvíli tam byli všichni
ti, kterí uz tam še mnou byt
nemohli, ale urcite by radi
byli. Díky za vaši prítomnošt Ešter, Košťo...

Velmi doporucuji puštit ši škladby
dvou zpevacek, ktere me hudebne
i hlašove velmi ošlovily. Bara Žmekova a Marie Puttnerova. Je to
opravdove pohlazení.
Prednaška Pavla Košatíka – Češke
štoletí, byla pro mnohe potešením
a vírou, ze exištuje šnaha vnímat

naše dejiny i šoucašny štav nezkrešlene a korektne. Stejne tak,
mile prekvapila bešeda š armadním
generalem Petrem Pavlem. Človek
vyštupující š velkymi zkušenoštmi,
vedomoštmi, ale zaroven š pokorou. Mozna pro mnohe z naš vyhovující kandidat na prezidenta. Knez
Žbygniev Jan Čzendlik aši po prezidentškem krešle netouzí, ale jeho
vyštoupení bylo take pro mnohe
obohacující.

Pri šobotním nocním koncerte kapely -123 minut jšem pri pošlechu
a pohledu na kytaroveho virtuoša
Ždenka Bínu vzpomínala na povídku L. Heryana.
„Bratře!“ pevně mne obejme Zdeněk
z kapely -123 minut. Trvá to snad
minutu, je to zvláštní a velice silné.
„Musím ti popsat, jak mne zasáhlo
světlo!“ pokračuje Zdeněk. „Občas to
chci někomu říct, ale komu? Těžko to
někdo chápe.“ Vidím se s ním takto
osobně poprvé, ale přesně mu rozumím. On to ví, zná mě z rádia. Rozumím tomu, co se s člověkem stane,
když potká světlo, které ho zasáhne,
jak se mu to stane jedno všední odpoledne v tramvaji! Jak se světlem
přišlo štěstí, které se vůbec nedá popsat! Jak to trvá, a už je to několik
let!......„

Najednou jsem přestal mít potřebu
někoho soudit.“ Líčí mi Zdeněk. „Je
zajímavé, že lidé v tramvaji se přede
mnou rázem změnili. Začal jsem je
vnímat jinak, v jiných souvislostech,
s pochopením a soucitem.....
Zdeněk bere kytaru a jde na pódium.
Je kytarovým virtuózem i vynikajícím zpěvákem. Jako první potemnělou Lucernou zní jeho píseň Life is
amazing : „Život je úžasný / jako
když jsem / to ráno vyšel / ztratil
se / a byl nalezen ./ Život je jako
když jsem / utratil poslední korunu /
a zjistil / že vše už je zaplaceno dvakrát.“
Byla pulnoc, teplo a nad Hradeckym
nadvorím švítil oštre mešíc a hvezdy... a zivot byl uzašny.
Nedelní program zahajil Robert
Krešťan a Druha trava. Stejne príjemne mrazení teď, jako pred triceti peti lety, kdy jšem še š tímto muzikantem hudebne poznavala.
„Když přepadá mě tíseň
a když hledám odpověď,
když všechny klíčky naděje
ve mně dusí slzy a sněť,
někde hluboko se zvedá slabý hlas,
co mocně zní,
navzdor protivenství
a morálce zoufalství.
Nerad obracím se zpátky
a měřím své pochybnosti,

jako Kain se musím postavit
té lavině událostí.
A v té hektické chvíli
vidím ruku věčných sil
v každém zrnku písku,
v každé kapce, již jsem pil......“
A to uz še na podium štaví Milan
Tešar, moderator radia Proglaš
a predava cenu za krašu šlova, kterou mimo jine Robert Krešťan take
vlaštní. Tento rok ji obdrzel hudebník a vyrobce kytar Jan Fic.
Taky znam jednoho vyrabece kytar
i jinych hudebních naštroju, škladatele, textare a píšnickare a obcašneho clena naší karvinške šcholy.
Mozna jednou......

Dal na programovem letaku cteme
– Útajena kapela. No to je hadanka.

Nepatram po vyzrazení, ale premítam v myšli, kdo by to mohl byt
a koho bych ši tam tak prala. Myšlím, ze nikdo lepší tam byt nemohl,
byli jšme nadšeni ja i manzel. Píšnickar Jakub Noha, ten, ktery naš
pred triceti lety privedl k šobe.
„Motýlí hra, pří níž se tančí valčík
A já tě chci a ty mě taky chceš.
Jenže co bude dál,
to nikdo z nás už neví
budem se chtít
a budeme si odpouštět.“
Dokonalou teckou za feštivalem
bylo predštavení Dejvickeho divadla. Seštice hercu – Ivan Trojan,
Klara Melíškova, Simona Babcakova, Martin Myšicka, Ždenka Žadníkova a Tomaš Jerabek še v první
puli dejštví predštavili kazdy zvlašť,
šice dle šcenare, ale jak še ríka dle
pravdivych zivotních udaloští. V publiku bylo hodne šmíchu. Druha
pule – dramatizace vrazdy Litvinenka, pak humorna nebyla. Videli
jšme ale dokonale herectví a potvrdili jšme ši, ze vyprodana predštavení tohoto šouboru jšou zcela
opravnena.
Druha cašt feštivalu bude v ríjnu,
teším še a doufam, ze probehne.
A kdo še na feštival nedoštane
a v Hradci nad Moravicí ješte nebyl,
jeďte še tam podívat. Nadherny zamek, park, louky, nadvorí, milí lide
a aši míšto škvelych napadu a uškutecnitelnych planu.
Kamila F.

Zdánlivě cizí, ale vlastně naše nadaná autorka Karin Lednická
vydala v letošním roce první díl své románové kroniky Šikmý kostel.
Čím si stará Karviná získala její pozornost i srdce? Co zajímavého se
dověděla během sběru materiálů pro knihu/knihy? Jaká byla stará
Karviná začátku 20. století?

Můžete se našim farníkům krátce představit?
Narodila jšem še v Karvine, vyroštla
v Havírove a teď bydlím v Oštrave.
Pred rokem 1989 jšem pracovala
v nekolika prumyšlovych podnicích,
potom jšem byla novinarkou, prekladatelkou a majitelkou nakladatelštví. Pošlední ctyri roky še venuji
pšaní trojdílne šagy o štare Karvine,
od lonškeho dubna jšem na volne
noze, abych še mohla pšaní venovat
naplno.

Čím Vás Karvinná zaujala, nebo
čím Vás uchvacuje dodnes?
Na šamem zacatku me zaujal jeden
príbeh, ktery mi vypravela pametnice a ktery je zakomponovan do
prvního dílu Sikmeho koštela. A cím
více jšem še dozvídala, tím šilneji
moje zaujetí štarou Karvinou roštlo.
To míšto, jeho hištorie a predevším
lide, kterí v nem zili a dodneš k nemu mají neobycejne šilny vztah, pro
me predštavuje nešmírne zajímavy
fenomen. A ještli muzu, dovolím ši
malou poznamku – dej prvního dílu
še z velke vetšiny odehrava v cašech, kdy še ješte nazev Karvinna
nepouzíval, ten byl prijat az v ríjnu
1920.

Dobrá. Budeme tedy používat
název „stará Karviná“.
Jak Vy sama vnímáte období
sběru materiálu pro knihy? Šlo
to samo, „stačilo vše jen sesbírat“... zasekla jste se u něčeho?
Samo to urcite nešlo. Sber dat je
mravencí prace, a protoze jšem še
nicemu takovemu nikdy drív
v takovem rozšahu nevenovala, mušela jšem še to ucit takríkajíc za behu. Ale od šameho zacatku me to
nešmírne bavilo. A velmi mi pomohla Agata Kravcíkova z Okrešního štatního archivu, ktere tímto

ješte jednou dekuji. Oštatne dodneš je Agata jedním z hištoriku,
še kterymi intenzivne špolupracuji pri pšaní druheho dílu. A pokud jde o to zašeknutí – jšou
temata, ktera navzdory rozšahlemu badaní zuštavají tajemštvím.
Ale nevzdavam še
nadeje, ze še mi
je nekdy v budoucnu podarí rozluštit.

Jak probíhaly
rozhovory
s bývalými obyvateli staré Karviné? Byli vůbec
ochotni se s Vámi setkat?
Nikoho bych k šetkaní a k rozhovoru nepremlouvala, to by aši byla
ztrata cašu pro obe štrany. Lide, še
kterymi jšem mluvila, byli velmi
otevrení a ochotní podelit še še
mnou o šve vzpomínky. A teď, po
vydaní prvního dílu knihy, še mi
šami ozyvají další pametníci. Ž takove duvery mam ohromnou radošt. A zaroven vnímam, jak je to
pro me zavazující, pracovat š realnymi ošudy lidí.

vypravejí pametníci. Nektera poštava jich ma více, jina mene.

V mnohých recenzích zaznívá,
že se čtenáři sžili s hlavními postavami a prožívali s nimi jejich
osudy. Bylo tomu tak i u Vás?
Ano. Jšem autor, ktery še do šveho
príbehu norí. Kdyz neco nechavam
šve hrdiny prozívat, jšem tam
š nimi. A mozna prave díky tomu
jšou pro ctenare poštavy Sikmeho
koštela naprošto verohodne a vzbuzují tolik ctenarškych emocí.

Kolik je v knihách reality a kolik fikce?

Máte mezi postavami své oblíbence?

To še neda jednoznacne vyjadrit.
Koštru deje tvorí škutecne udalošti,
ať uz velka hištorie, nebo regionalní. Na ni našazuji dejovou linku jednotlivych poštav, ktere jšou šmyšlene a jejichz ošudy še propletají.
A teprve do zivotního príbehu techto poštav došazuji príbehy, ktere mi

Kazdou ze švych poštav mam rada;
kazde umím rozumet. To by ani jinak nešlo. Ale pokud bych ši mela
vybrat, š kym štravím dnešní odpoledne, nejšpíše bych zvolila Jurka.
Ten umel vzdy a všude projašnit
naladu.

Díky tak rozsáhlému sbírání
materiálů se z Vás v podstatě
stal historik :) Proto mi dovolte
také pár historických otázek.
Jaké postavení ve společnosti
měl horník ve staré Karviné?
Jaká byla reálná hodnota havířského platu (co si mohl ze své
mzdy dovolit apod.)?
Ptate-li še na obyvatele Karvinne,
tedy na cloveka zijícího v tomto
mešte v letech 1920-1938, pak horník mel šamozrejme poštavení vyšadní. Toto šamozrejme platilo
i v nekolika predchozích dešetiletích, protoze vyznam profeše roštl
zhruba od poloviny 19. štoletí
umerne š rozvojem uhelne tezby.
V dobe, kdy še odehrava dej knihy,
umoznoval plat horníka vešt prave
takovy zivot, jaky popišuji – tedy
došti chudobny. Ješte horší to bylo
šamozrejme za první švetove valky,
kdy dochazelo k velkym hladovym
štavkam, pri nichz byli i mrtví.

V knížce zmiňujete rakouskouherskou měnu. Jak byste jejich
hodnotu přiblížila dnešním čtenářům?
Ano v uvodu knihy zminuji rakouško-uherške zlate, preštoze v roce
1892 probehla menova reforma
a na ceškych uzemích še uz uzívala
rakouško-uherška koruna. Žlatky

a krejcary še ale udrzely v obehu
ješte nekolik let. Prepocet byl jednoduchy – za jeden zlaty jšte doštala dve koruny. Proto še v Čechach
ríka dešetikorune petka, ale tady
u naš še tento vyraz neujal.

Kde probíhala, během děje 1.
dílu knihy, jazyková hranice?
Případně, co byste mohla říct
k jazykové situaci ve staré Karviné?
V proštoru, ktery mi dava odpoveď
na Vaši otazku, še aši neda fundovane odpovedet. Pomuzu ši tedy cíšly
z vyšledku šcítaní lidu. V roce 1890
še k ceške obcovací reci hlašilo 5,3
procent
obyvatelštva
Karvine,
k polške 84,7 % a k nemecke 9,7 %.
V roce 1921, tedy uz po vzniku šamoštatneho Češkošlovenška, kdy za
kriterium byla zvolena materška,
nikoli obcovací rec, še k ceškošlovenške narodnošti prihlašilo 25,
7 %, k polške 46, 3 % a k nemecke
9, 6 %. A pokud še ptate na jazykovou hranici, tady bych ši troufla lapidarne šhrnout, ze neexištovala.
K vyhrocení šituace došlo az po
první švetove valce, š nutnoští štanovit hranici mezi nove vzniklymi
narodnoštními štaty.

Jaké byly ve staré Karviné náboženské komunity?
Čírkevní príšlušnošt a vyznaní bylo
štabilnejší nez to narodnoštní. Katolíci vyrazne prevazovali, v roce

1910 še ke katolickemu vyznaní
hlašilo 89 % obyvatelštva, v roce
1920 pak 87 %.

Dá se obecně říct, jací byli Karviňáci přelomu 19. a 20. století?
Víte, ja še jakemukoli zobecnovaní
radeji vyhybam. Ale myšlím, ze še
muzeme priklonit k definici z meštške kroniky, ve ktere še píše o cloveku „vrozene dobromyšlnem,
ochotnem a pri špravnem zachazení take pošlušnem. Ú horníku še
šetkavame š nevšední švedomitoští
pri praci, trebaze jšou nekterí vazne
nemocni, ale z lašky k rodine nedbají šveho zdraví“. A hornicke zeny? K tem take chovam obrovšky
obdiv a venuji jim v knize velky
proštor. Kdyz doštavam ohlašy od
ctenaru, píšou mi, ze díky popišu
takto tvrdeho zivota ši uvedomují,
jak dobre še nam zije dneš.

Je něco, co byste ještě chtěla říci
našim farníkům?
Bylo by toho hodne. Ale vzhledem
k tomu, ze v šoucašne dobe jšem še
pri praci na druhem díle propšala
do cašu, kdy moji hrdinove prozívají štrašlive veci, rada bych zduraznila vyznam šmírení. Buďme šchopni
odpouštet davne krivdy, ať uz nam
pripadají jakkoli velike.

Děkuji za rozhovor.
rozhovor vedla Terka

Prazdniny pomalu nabírají na rychlošti a pred nami je vytouzeny odpocinek. Jake bude toto leto? Budeme opatrnejší? Vnímavejší? Trpelivejší? Úz jšme še naucili, ze vše nemuší vyjít podle našich planu. Letoš
bude platit víc nez kdy jindy ono
typicke: „Nepotrebuji jezdit k mori,
vzdyť u naš je taky krašne.“ Že je
u naš hezky víme všichni, ale nekdy
je dobre vyšlovit to nahlaš...
Navodem pro letošní leto nam muze byt text píšne „Abych tu zil“, kterou pred více nez triceti lety nazpíval Michal Tucny. Teď ji nove prezpívala škupina Jelen a švou dynamikou ji vratila zpet do zivota.
A navrat na hudební šcenu ši tato
píšen opravdu zašlouzí. Však pošuďte šami, jako by byla pšana pro
letošní leto:
…Louky mám, abych se moh' toulat,
lesy mám, abych měl kam jít.
Dlouhý proud řeky mám, abych
shýbnul se a pil,
že mám to výsadní právo,
abych tu žil.
Slunce mám, na cestu mi svítí,
štíty hor a jejich úbočí.

Lásky mám nesčetné,
abych se sám přesvědčil,
že mám to, co mi stačí,
abych tu žil.
Kapsy mám, abych v nich měl díru,
boty mám a na nich letní prach.
Pod širou oblohou
jsem se sám usadil,
že mám chuť v hlavě si srovnat,
pro co jsem žil…
Že jšou to obycejna šlova? Pro nekoho ano, pro jineho ne. Ž techto
proštych šlov še totiz dají poškladat
vzacne okamziky letních dnu.

***********************************

Preji nam všem, abychom meli
z toulek po naší zemi na švych šandalech docela obycejny letní prach,
a aby naš na teto cešte krašne hralo
šlunce.
A taky vedomí, ze jšme pro Boha
natolik vzacní, ze nam dal vyšadní
pravo, abychom tu zili.
Krašne letní zití...

Anna S.

Pierwšza połowa lištopada 2008
roku, to był czaš, kiedy pierwšzy
raz wjechałem na terytorium Bošni
i Hercegowiny. Kraj ten był ješzcze
znišzczony po bratobojczej wojnie,
wzdłuz drog widniały tabliczki
oštrzegające, ze na łące czy polu
ješzcze mogą byc miny a na ulicach
Moštaru czy Sarajewa zaškoczyły
mnie klepšydry – nekrologi wydrukowane na zielono albo chociaz
w zielonym obramowaniu. Wyglądało to dziwnie, do chwili, kiedy
miejšcowi wyjašnili mi o co chodzi
i nagle wšzyštko było jašne.
Tak, włašnie przy nekrologach, klepšydrach, czy parte bym šię chciał
dzišiaj zatrzymac. Wšpomniani
miešzkancy Bošni, powiedzieli mi
o jednej bardzo proštej zašadzie.
Čhrzešcijanie mają šwoj Krzyz i ten
umiešzczają na klepšydrach, ale
muzułmanie nie mają i nawet nie
mogą miec zadnego konkretnego
znaku, grafiki czy „obrazka” poza
koranicznymi cytatami, dlatego
drukują nekrologi na zielono.
W išlamie ten włašnie kolor ješt
traktowany jako kolor Boga. Ma to
šwoje
uzašadnienie
językowe
w šrodowišku języka arabškiego.
Tu włašnie chciałbym šię zatrzymac. Oczywišcie nie na kolorze
zielonym czy jakimkolwiek innym.

Čhciałbym raczej pomyšlec, czy
w našzym poštrzeganiu šmierci ješt
ješzcze miejšce na Boga i Wiecznošc.

Ješt parę powodow, ktore powodują we mnie tego typu myšli. Od
pewnego juz czašu odnošzę niepokojące wrazenie, ze našze špołeczenštwo wyprowadziło umieranie
i šmierc z kręgu naturalnych tematow wšpołištniejących z zyciem,
ktorego šmierc ješt naturalnym
koncem. Podleglišmy trochę złudzeniu, ze ješli umieranie wyprowadzimy z našzych domow i przekazemy ten proceder fachowcom
w šzpitalach czy domach šeniorow,
to mamy pozamiatane i problem
z głowy, nie mušimy šię trapic tym
trudnym tematem. Spojrzmy, ze
štališmy šię krajem, o jednym
z najwyzšzych w Europie odšetku
pogrzebow bez obrzędu. W rzeczywištošci oznacza to jednak brak
jakiegokolwiek pogrzebu. Stwierdzamy tylko, ze ktoš umarł i przechodzimy nad tym do porządku
dziennego a w našzej pšychice šię
tworzy jakaš niezrozumiała wyrwa,
poniewaz nagle relacja z kimš
w našzym zyciu šię urywa, nie ma
naturalnego zakonczenia. Smiem
twierdzic, ze w duzej mierze ješt to
efektem generalnego špłycenia re-

lacji, ktore naš łączą z innymi ludz mi. Tekšt nam zaštępuje komunikację na zywo i tak ješt „wygodniej”
poniewaz mozemy wypišac šię
z tego, co w naš, wyedytowac komunikat, nie bacząc na bezpošrednią i naturalną reakcję drugiej
štrony i nie biorąc pod uwagę
wšzyštkich informacji przekazywanych niewerbalnie. Wšpomniana
wygoda powoduje wkraczanie „oddalonej reakcji na rzeczywištošc”
w coraz bardziej delikatne šfery
našzego zycia, łącznie z wątpliwej
jakošci umiejętnošcią ukonczenia
„zakochanych” relacji proštym ešemešem czy wiadomošcią na internetowych komunikatorze. Swoją
drogą ciekaw ještem, kiedy doczekamy šię rozwodow e-mailem, bo
o wešelach on-line w czašie kwarantanny juz šłyšzałem. Spodziewam šię takze, ze znalezliby šię
amatorzy wirtualnych pogrzebow,
tym bardziej, ze w internetach šą
juz wirtualne znicze. Wrocmy
jednak do tematu tej uwagi, czyli do
šmierci i umierania.
Ještem w štanie zrozumiec powody
wyštawienia poza nawiaš zycia
rzeczywištošci šmierci w šrodowiškach ateištycznych. Ještem takze
w štanie zrozumiec pewne, mniej
lub bardziej udane, proby „upiękšzania” šmierci w tych šrodowiškach, częšto powodowane pragnieniem, aby ta trauma była choc
trochę znošna, ale nieštety pomimo
obłozenia trumny wyštawnymi
kwiatami i zagraniu najšwietniejšzej muzyki, po wyjechaniu trumny
z šali obrzędowej pozoštaje puštka
i beznadzieja, ktorej nie zagłušzą
nawet najpiękniejšze zdjęcia, kwiaty czy widoczki na nekrologu.
Smierc poštrzegana tylko w peršpektywie zycia tu na ziemi ješt
rzeczywištošcią štrašzną i nie
podlega to zadnej dyškušji.
(...)

Čhciałbym tutaj wrocic do owego
bošniackiego wyjašnienia wšpomnianych zielonych nekrologow,
ktore w šwiecie muzułmanškim
przypominają, ze włašnie šmierc
ješt tym najšcišlejšzym štykiem
rzeczywištošci ludzkiej i Bozej,
podobnie jak u naš, ješt jakby šluzą,
ktorą przechodzimy z tego, co doczešne do tego, co wieczne. Odchodząc z tego šwiata, nie wštępujemy
przeciez do nicošci, puštki… Žmartwychwštały Čhryštuš przešzedł
przez rzeczywištošc šmierci i pokazał nam, ze dalej ješt zycie a jedna
z prefacji pogrzebowych nam przypomina, ze „choc zašmuca naš nieunikniona koniecznošc šmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyšzłej niešmiertelnošci” i tuz w kolejnym zdaniu ta šama prefacja
przypomina nam, ze „zycie Twoich
wiernych, Panie, zmienia šię, ale šię

nie konczy”. Ješli tak włašnie rozumiemy šmierc, coz w chwili, kiedy
przychodzi moze byc wazniejšzego
niz odwołanie do Boga? We wšpolnocie Košcioła mamy šrodki, dzięki
ktorym mozemy šię na špotkanie
z Wiecznošcią przygotowac. Mamy
šakrament pokuty i pojednania,
abyšmy, odchodząc štąd, mieli odpušzczone grzechy, a kiedy nie ma
mozliwošci wyšpowiadania šię,
mamy abšolucję generalną, ktora
takze przy wyrazeniu zalu za grzechy zabezpiecza odpušzczenie ich
wšzyštkich. Mamy takze šakramentalne namašzczenie chorych, ktore
takze niešie w šobie dar odpušzczenia grzechow, kiedy nie ma mozliwošci špowiedzi, mamy wrešzcie
Komunię šw., ktora ma naš wzmocnic „na drogę” czyli viaticum, kiedy
juz nadšzedł czaš tej włašnie drogi.
Ošobišcie myšlę, ze kiedy czujemy,

ze zbliza šię odejšcie kogoš z našzych bliškich, abšolutnie poštrada
šenš powtarzanie, ze wšzyštko
będzie dobrze a ma prawdziwie
głęboki šenš zabezpieczenie, aby
prawdziwie dobrze rzeczywišcie
było.

Vazení „farní“ ctenari a príznivci,

pit za komuništu do tajne rehole?
Muze reholní šeštra šledovat MS
v hokeji, pít pivo a byt aktivní na
Facebooku? Nebo dokonce mít
v rozhlaše švuj porad a kamarady
mezi predními športovci? Dotyka še
nejen palcivych temat dnešní doby,
jako je rozpad rodinnych vztahu,
dedictví komunišmu v naš ci vychova delikventní mladeze, ale dava
nahlednout i do šveho zivotního
príbehu. Patrí do nej šťaštne detštví
na vešnici, ochotnicke divadlo, utajeny zivot reholnice za komunišmu,
študium na DAMÚ, ceštovaní po
Sibiri ci jízda na kolobezce. Je to
príbeh reholnice, ktere cely zivot
padají z nebe nejruznejší vyzvy.

poštavou
je
karmelitanšky
knez, otec Eliaš
Schafer,
ktereho ceka
rada tezkych
šituací a naštrah,
ktere
mohou ovlivnit konecny
ošud církve.
Otec Eliaš je konvertita, puvodne
zidovškeho vyznaní. Žazil v detštví
hruzu holokauštu, v mladí ušpech
jako prední izraelšky politik a pravník. Nyní touzí štravit zbytek švych
dní modlitbou a pokaním v klašterním tichu. Je však Čírkví vyšlan, aby
še utkal š nejmocnejším muzem
planety, šnad Antikrištem škryvajícím švou pravou tvar pod maškou
mírotvurce a globalního šjednotitele. Roman nenabízí povrchní rešení.
Nabízí Kríz, je však švedectvím konecneho vítezštví švetla.

jšou pred nami prazdniny, caš odpocinku. Čaš, kdy ši do kufru na ceštu mozna pribalíme i nejakou knízku nebo ši doprejeme vecerní šklenicku vína š dobrym ctením v ruce.
Pro tento caš je šnad i pro Vaš prízniva zprava, ze znovu otevíráme
farní knihovnu. Budeme še na Vaš
tešit v caše, jak jšte byli zvyklí, kazdou nedeli od 8:30 – 10:30 hod.
Pro dnešek jšem pro Vaš vybrala
tyto knízky:

Angelika Pintířová
Padá mi to z nebe
Boromejka Angelika Pintírova, šeštra mezi divadlem, medii a pašťakem, zodpovída v knizním rozhovoru na ruzne
zvídave otazky.
Jak muze prezít
reholnice v pašťaku? Jak še
ošetruje prezident? Jak hovorit o víre v dnešní dobe? Jake
to bylo, vštou-

Po období, kdy jšme nevedeli co
a jak bude, v období, kdy šucho štrídají zaplavy a deje še mnoho, co še
nam nelíbí, mi padl do oka titul, ktery jšte mozna jiz mnozí cetli -

Michael D. O'Brien
APOKALYPSA
Apokalypticky roman, ve kterem
autor predštavuje poštavení církve
ve špolecnošti na konci cašu. Hlavní

I ješzcze jedno, nie zapominajmy
o Krzyzu na nekrologu… Kwiatki,
ramki, obrazki, widoczki to tylko
kweštia mody i došc šzybko zmieniającej šię eštetyki, Krzyz natomiašt ješt znakiem Jezušowego
zwycięštwa, ješt znakiem našzej
nadziei, kluczem do wiecznošci dla
kazdego z naš i tak jak bošniaccy
muzułmanie jašno wškazują na cel
šwej wiary zielonymi nekrologami,
my takze chciejmy odchodzic na
Wiecznošc w cieniu Krzyza.
Przemek

Preji všem krašny prazdninovy caš
a hezke ctení, ať uz š „naší“ knihou
ci vypujcenou „od vedle“.
Regina Bonczková

Téma generálních audiencí: Modlitba
V pošledních tydnech še papez František venuje v katechezích pri generalních audiencích hovorum o modlitbe.
Bere ši na pomoc vzory ošobnoští Bible a jejich štylu modlitby. V pošlední katechezi še odkazuje na štarozakonního krale Davida, Bozího milacka, autora rady zalmu, paštyre, ale i velkeho hríšníka, vraha a kajícníka, z jehoz
rodu pochazí Jezíš Krištuš. Ve všech zivotních šituacích Davida, tolika protikladnych polohach jedine lidške povahy a jedineho zivota, še propleta modlitba. Papez z jeho zivota pripomnel: „David, který zakusil samotu, ve skutečnosti nikdy nebyl osamocen! A to je podstatná moc modlitby v každém, kdo jí ve svém životě dává prostor. Modlitba zušlechťuje a David je šlechetný, protože se modlí. Když se stane vrahem, modlí se, a díky modlitbě se mu opět
vrátí šlechetnost. Modlitba je s to zajišťovat vztah s Bohem, který je člověku opravdovým Druhem na cestě, uprostřed tisícera životních strastí, v dobrém i zlém. Vždycky však modlitba. Děkuji, Pane. Bojím se, Pane. Pomoz, Pane.
Odpusť, Pane. Velká je Davidova důvěra, když prchá před pronásledováním, ale nedovolí, aby se jej někdo zastával:
„Když mne Bůh pokořil, ví proč.“ Ušlechtilost modlitby nás ponechává v rukou Božích. Tyto ruce probodené láskou
jsou jediné bezpečné ruce, které máme.“ Čele katecheze najdete na webu radiovaticana.cz .

Nové invokace Loretánské litanie
Svaty otec o dnu pamatky Nepoškvrneneho šrdce P. Marie oznamil predšedum narodních biškupškych konferencích rozšírení invokací Loretanškych litanií. Nove jšou
z rozhodnutí papeze Františka zarazeno vzyvaní Panny
Marie šlovy: „Mater mišericordiae” - Matka milošrdenštví,
„Mater špei” - Matka nadeje a „Solacium migrantium” Útecha migrantu. Podle dopišu, ktery napšal prefekt Kongregace pro bohošluzbu a švatošti, kardinal Sarah, tak
papez zareagoval na praní mnoha verících.
Puvod Loretanškych litanií nachazíme v modlitbach poutníku ke Svatemu domu v italškem Loretu. Ž poloviny 16. štoletí še zachovaly první invokace ke cti Matky Bozí
pripojovane za modlitbu ruzence, k nimz papez Piuš V. po vítezštví Svate ligy v Bitve u Lepanta pripojil titul
„Pomocnice krešťanu”. Rozširovaní litanií še tak štalo vyšadou Petrovych naštupcu. Napríklad Benedikt XV. pripojil behem I. švetove valky invokaci „Kralovno míru”, Pavel VI. „Matko církve” a napošled i Jan Pavel II. v roce
1995 „Kralovno rodin”.

Podrav těžce zraněnému závodníkovi
Papez František napšal nekdejšímu pilotovi Formule 1 Alexovi Žanardimu, ktery po nehode z pulky cervna bojuje o zivot v šienške univerzitní nemocnici. „Nejdražší Alessandro, váš příběh je příkladem toho, jak znovu zdárně začít po nenadálém zlomu. Skrze sport jste nás učil žít život v první osobě, z postižení jste dokázal vytěžit lekci
lidskosti. Díky za to, že jste dodával sílu těm, kdo o ni přišli. V této tolik bolestné chvíli jsem vám nablízku a modlím
se za vás a vaši rodinu. Kéž vám Pán žehná a P. Maria vás chrání,“ vzkazuje papez a pripojuje šve uznaní za
šchopnošt športovce šírit odvahu take v šituacích velkeho utrpení. Alex Žanardi špolupracuje š Papezškou radou pro kulturu, ktera zaštiťuje beneficní drazbu inciativy „We run together“. Vyštupuje zde jako hlavní tvar
iniciativy, jejímz cílem je šhromazdit fondy na podporu nemocnic v Bergamu a Brešcii.
Triapadešatilety Alex Žanardi prišel v roce
2001 o obe nohy pri tezke nehode behem
zavodu Formule 1 v nemeckem Laušitzringu. Nepoddal še však rane ošudu a pokracoval jako paralympijšky zavodník. Žíškal
ctyri zlate medaile pri hrach v Londyne
(2012) a v Riu (2016) a ošm titulu ve švetovych poharech v paracyklštice. V patek
19. cervna byl prevezen na oddelení intenzívní pece univerzitní polikliniky Santa
Maria alle Scotte v Siene po tezke nehode,
kterou utrpel na švem handbiku nedaleko
mešta Pienza.
Jana Lokajová

Úšpešne jšme zacali letní prazdniny, a to je caš, ktery še mi uz od utleho detštví špojuje š chutí boruvkovych buchet a študeneho mleka. Je to první obraz, ktery še mi vybaví, kdyz šlyším šluvko prazdniny. Ty šuche píšecnate
lešy lemující baltšky breh, plne vyšokych borovic v horku letního šlunce, fenomenalne vonící rozpalenou pryškyricí a nepreberne mnozštví boruvkovych keríku obšypanych neškutecnym mnozštvím cernych kulicek.
Ovšem pouze behem dopolední cešty na plaz, odpoledne uz po cernych kulickach nebyla ani štopa, dokud nedozraly jejich mladší šeštry… a k tomu ta vune, kdyz vecer cerštve jagodzianki vyjízdely z trouby a ty nedockave
pohledy, kdy konecne tešto zchladne. Prošte prazdniny :)
Na 16 kousků jagodzianek budeme potřebovat:
½ kg mouky, jak na obycejne kynute tešto
¼ l mleka
50 g cukru krupice
25 g cerštvych drozdí
75 g mekkeho mašla
1 cajova lzicka šoli (bez kopecku)
1 vejce
citronova kurka šeštrouhana z poloviny citronu
na nádivku:
½ kg boruvek
3 polevkove lzíce mouckoveho cukru
A navíc ješte 1 vejce a 1 polevkova lzíce mleka.
Do vlazneho mleka (ne víc nez 40št) vmíchame 1 cajovou lzicku cukru, rozdrobene drozdí a 4 lzíce mouky, pak
odštavíme na nejake klidne a teple míšto na 10-15 min., aby še drozdí probudilo.
Žbytek mouky našypeme do nejake vetší mišky, pridame zbytek cukru a šul a promíchame. Našledne pridame
vejce, mekke mašlo, citronovou kurku a uz probuzeny kvašek z drozdí. Tešto vypracujeme rucne nebo mixerem
š haky na hnetení tešta. Tešto bude trošku ridší, ale melo by še odlepovat od ruky. Pak aši na hodinu odštavíme
na klidne míšto. Objem tešta by še mel zdvojnašobit.
Kdyz tešto vykyne, polozíme jej na pracovní dešku pošypanou moukou a uformujeme valecek, ktery našledne
šyštemem na pul a na pul a zaš na pul rozdelíme na 16 koušku. Teď ocištene a umyte boruvky dukladne promíchame š mouckovym cukrem a pak kazdy koušek tešta uformujeme do tvaru koule. Rozplacneme v rukou, doproštred dame polevkovou lzíci boruvek š cukrem, tešto prelozíme a brehy šlepíme do tvaru pulmešíce. Vytvarujeme podlouhlou buchticku. Hotove buchticky polozíme na plech vylozeny papírem na pecení. Buchticky pokladame špojem dolu a ponechavame mezi nimi volny proštor. Standardne by še na plech melo vmeštnat
8 koušku. Nechavame ješte 10 min., aby trošku vykynuly a mezitím rozehrejeme troubu na 180št Č. (horní
a špodní štaticky ohrev, bez horkovzdušne funkce) a tešne pred vlozením do trouby pomazeme jagodzianki na
povrchu vejcem rozmíchanym š mlekem. Peceme cca. 20 min. kazdy plech zvlašť az budou na povrchu dozralozlate. Protoze davame docela došt nadivky, buchticky rady praškají, ale nic jim to na jejich kraše nevezme. Po
upecení nechavame vychladnout, konzumujeme šote, nebo pošypane mouckovym cukrem, nebo take jeden hrnek
mouckoveho cukru rozmíchame še dvemi nebo tremi lzícemi vroucí vody, a tak
udelame cukrovou polevu, kterou dame
na povrch kazde jagodzianki. Dobrou,
letní chuť!
Aha… boruvky muzeme nahradit makovou nebo tvarohovou nadivkou, povidly, klidne i nutellou nebo nejakym jinym, mekkym ovocem.
Przemek

Řešení:

šv. Čyril: 3, 4, 6, 9, 11, 15

šv. Metodej: 2, 7, 10, 14, 18

oba bratri: 1, 5, 8, 12, 13, 16, 17

po

7:00 Pl

út

7:00 Cz O pomoc v záchraně manželství a v tíživých situacích a za návrat dětí do rodiny

st

18:00 Cz Za + prarodiče, rodiče Ottu a Libuši Blatoňovy, Jaroslava Bartoška a duše v očistci

06.07.

07.07.
08.07.

čt

09.07.

pá

10.07.

so

11.07.

ne

12.07.

za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o další Boží požehnání, duchovní posilu a zdraví pro
7:00 Cz Děkovná
Františku (88 let), Ludvíka (88 let) a Františka (82 let)
18:00 Pl Za + Margit Zuczek (5.roczn.+) oraz za + Elzę Strzelczok
7:00 Pl
18:00 Cz Za + Hertu Swaczynovou
7:00 Cz Za + Josefa Pětivokého (20.výr.+), manželku a za žijící rodinu do ochrany Boží
18:00 Pl Za Władysławę i Bronisława Kustrów, + rodzinę Samek, Szostek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 Pl Za + Alžbětę Brodową, męża, rodziców, wnuczkę Katkę oraz za żyjących członków rodziny
9:00 Cz Za + Ilonu Štěťarovou a za + rodiče z obou stran
10:30 Cz Za + Josefa Ledwoně (1.výr.+)
18:45 Cz Za naše farní společenství

po

+ Wacława Trubeckiego, jego żonę Annę, rodzeństwo z obu stron, dusze w czyśćcu oraz za żyjących
7:00 Pl Za
członków rodziny

út

7:00 Cz Za + Boženu Karasovou, jejího manžela, za + rodinu Smigovou a za duše v očistci

st

18:00 Cz Děkovná za 20 let společného života, s prosbou o požehnání pro celou rodinu

čt

+ z rodiny Morawiecové, Wierzgoniové, Czaczyńské a za žijící rodiny s prosbou o dar víry a dary
7:00 Cz Za
Ducha Svatého

13.07.
14.07.
15.07.
16.07.

pá

17.07.

so

18.07.

ne

19.07.

+ Maxmiliana i Stefanię Niezgodów, córkę, wnuczkę, rodziców z obu stron, rodziny Niezgodów,
18:00 Pl Za
Poloków oraz do Opatrzności Bożej za żyjących członków rodziny
+ Josefa Juránka, rodziców, pradziadków oraz za żyjących członków rodziny, prosząc o dar wiary,
7:00 Pl Za
Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej
18:00 Cz Za + Bedřišku Žurovcovou
7:00 Cz Za Justina Chudobu, s prosbou o požehnání pro žijící členy rodiny

za dobrą pracę i otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, nawrócenie rodziny
18:00 Pl Dziękczynna
i łaskę chrztu dla Emilii i Vladěny
7:30 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
9:00 Cz Na poděkování za 80 let života, s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
10:30 Pl Za + Jindřiškę Undasową (niedoż.100), jej męża Adolfa i za całą żyjącą rodzinę
+ dceru Janu, sestru Aničku, bratra Toníka, rodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu pro žijící
18:45 Cz Za
rodinu Šimíčkovou a Vašíčkovou

po

7:00 Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wytrwałość na tej drodze życia

út

7:00 Cz Za Alojze Dvořáka

st

+ Josefu Toráčovou (2.výr.+), + Josefa Toráče, Rozálii Toráčovou, Ondreje Toráče a za Marcelu
18:00 Cz Za
Torákovou

20.07.
21.07.
22.07.

čt

23.07.

pá

24.07.

so

25.07.

ne
26.07.

za přijatá dobrodiní u příležitosti 65. narozenin, s prosbou o další Boží požehnání, duchovní
7:00 Cz Děkovná
posilu a zdraví pro celou rodinu
18:00 Pl Za + Alžbětę Bromnikową, + Hanę Bromnikową oraz + Annę Krčmarikową
7:00 Pl
18:00 Cz Za + Rudolfa Valíčka (6.výr.+), s prosbou o Boží ochranu pro žijící členy rodiny
7:00 Cz Za + Marii Miškářovou
15:00 Cz/
Pl Poutní mše sv. v kapli sv. Anny v Darkově
18:00 Pl Za naše farní společenství
7:30 Pl Za + Annę Podstawkową, męża Antoniego, + rodziców i rodzeństwo z obu stron
8:00 Pl Odpustowa msza św. w kaplicy św. Anny w Raju
9:00 Cz Děkovná za 50 let života Petra Drugdy, s prosbou o dar zdraví, víry a pokoj v rodině
10:00 Cz Poutní mše sv. v kapli sv. Anny v Ráji
10:30 Cz Za + Ervína Wawreczku (10.výr.+), + rodiče a za žijící členy rodiny
18:45 Cz Za Annu Branskou, manžela a Josefa Kratinu

27.07.

po

7:00

Pl

út

7:00

Cz Za žijící i + členy společenství Živého Růžence

st

18:00 Cz Za + rodinu Šuterikovou, Kolaríkovou a Urbaníkovou, s prosbou o upevnění víry žijících členů rodiny

28.07.
29.07.

čt

30.07.

pá

31.07.

so

01.08.

ne

02.08.

7:00

Bohu a Marii za 80 let života, s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let pro celou
Cz Děkovná
žijící rodinu

+ Leopolda Janusza (40.roczn.+), jego + żonę (3.roczn.+) oraz za rodziców z obu stron, prosząc
18:00 Pl Za
o opiekę Bożą i Panny Maryi Frysztackiej dla żyjącej rodziny
7:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
18:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské

+ Jana i Genowefę Zajger, + Wilhelma i Annę Macura oraz za żyjącą rodzinę, z prośbą o zdrowie,
18:00 Pl Za
opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej Frysztackiej
7:30 Pl Za + z rodziny Parchańskich, Faranów, Tomiczków i dusze opuszczone
9:00 Cz Děkovná za 80 let života, s prosbou o Boží požehnání a za + příbuzného kněze (100.výr. narození)
+ rodziców Alexandrę i Alojzego Bonczków, Terezię i Josefa Polaków, syna Josefa, z prośbą o Boże
10:30 Pl Za
błogosławieństwo, dar zdrowia oraz orędownictwo Panny Maryi Frysztackiej dla całej żyjącej rodziny
18:45 Cz Za žijící a + členy Františkánského řádu, s prosbou o požehnání pro jejich rodiny

03.08.

po

7:00

+ Karola i Stefanię Owczarzy, + syna Erwina, z prośbą o obfitość łask Bożych dla żyjących
Pl Za
członków rodziny

út

7:00

+ Karla Ledvoně, jeho + manželku Marii a + syna Jana, s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodiCz Za
nu Drzyzgovou a přímluvu Panny Marie Fryštátské

st

18:00 Cz Za + členy rodiny Francírkové a za duše v očistci

čt

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

Cz
Pl
Pl
Cz
Cz
Pl
Pl

9:00

Cz

04.08.
05.08.
06.08.

pá

07.08.

so

08.08.

ne

09.08.

10:30 Cz
18:45 Cz

O pomoc v záchraně manželství a v tíživých situacích a za návrat dětí do rodiny
Za rodzinę Hanzlików oraz dusze w czyśćcu
Za + Wiesława Palosza (6.tydzień po śmierci)
Za + Kristinu Holáskovou
Za + Gretu Morawiecovou (10.výr.+) a celou rodinu Morawiecovou a Morcinkovou
Za + Jana i Helenę Böhmów oraz + Edwarda Gałuszkę
Za + syna Mariana Wierzgonia oraz za żyjących i + członków rodziny Pala i Wierzgoń
Za + Marii Ruskovou, syna, zetě a rodinu Ruskovou, s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu
a přímluvu Panny Marie
Děkovná za dar života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let a dar víry pro děti a vnoučata
Za naše farní společenství
Za + Marię Wilczek, męża Henryka, dwóch zięciów oraz za całą żyjącą i + rodzinę

10.08.

po

7:00

Pl

út

7:00

Cz Za + rodiče a bratra Ondruškovy a za celou žijící rodinu

st

18:00 Cz Za + kmotry Slavku a Kamilu Chupáňovy

čt

7:00

+ Boženu Wachtarczykovou, manžela, sestru, rodiče z obou stran a za žijící rodinu o dar víry, Boží
Cz Za
požehnání a ochranu Matky Boží

pá

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

Pl
Pl
Cz
Cz

so

8:00

Pl

11.08.

12.08.
13.08.
14.08.

15.08.

18:00 Pl
ne
16.08.

7:30

Pl

9:00

Cz

10:30 Pl
18:45 Cz

Za + příbuzného
O poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
Za + Davida a Michala Opattovy, Olgu Grittnerovou a Valérii Valečkovou
Za + Emilii a Pavla Štefkovy a duše v očistci
Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 60. urodzin, 70. urodzin i 80. urodzin oraz do Opatrzności
Bożej, prosząc o dalszą opiekę
Za + Romana Linzera, Franciszka Krajczę, żonę Małgorzatę i rodziców z obu stron
Za + Annę i Józefa Pietrów, zięcia Andrzeja oraz za + z rodziny Pietrów, Zwierzynów, Kożdoniów
i Borczów
Za + Marii Folwarcznou (20.výr.+), manžela Jana, dceru Markétu a zetě
Za + Antoniego Brodę (niedoż.90), + Zdenka Peszla (niedoż.85), + Karla Maisnera (niedoż.85) oraz do
Opatrzności Bożej za całą żyjącą rodzinę
Za naše farní společenství
Za + Jana i Marię Kurdzielów oraz za Jana Zimana

po

17.08.

7:00

Pl

út

7:00

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

st

18:00 Cz Za + Václava Popiolka (5.výr.+, nedož.70), s prosbou o jeho spásu

čt

7:00

18.08.
19.08.
20.08.

za 70 let života a 50 let manželství, s prosbou o zdraví, dar víry pro manžela, syny a jejich rodiCz Děkovná
ny a o Boží požehnání a přímluvu Matky Boží

18:00 Pl Za + Marię i Leona Nowaków, ich syna Emila oraz żyjących członków rodziny Nowaków

7:00

pá

21.08.

so

22.08.

za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu, požehnání, pomoc ve studiu dcery
18:00 Cz Děkovná
a v zaměstnání rodiny, za obrácení, věrnost Bohu, zdraví a mír
7:00 Cz
18:00 Pl
7:30 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
9:00

ne

23.08.

+ Henryka Burka, żonę Elżbietę, syna Władysława, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Pl Za
żyjącej rodziny

za dar života u příležitosti 80. narozenin a 55. narozenin dcery, s prosbou o Boží požehnání,
Cz Děkovná
zdraví a ochranu Panny Marie Ustavičné pomoci

10:30 Cz Za Ericha Hlaviczku (nedož.88), jeho bratra Alfréda Hlaviczku (nedož.92)

+ Františka Nalewajku, jeho ženu Marii, bratry Mirka a Bronislava, za sestru Eriku a rodiče z obou
18:45 Cz Za
stran
24.08.

po

7:00

Pl

út

7:00

Cz Za žijící i + členy společenství Živého Růžence

st

18:00 Cz Za + Annu Gargalíkovou, manžela Františka, syna Ferdinanda a za dceru Irenu s rodinou

čt

7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:30
9:00
10:30
18:45

Cz
Pl
Pl
Cz
Cz
Pl
Pl
Cz
Pl
Cz

31.08.

po

7:00

Pl

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz Za + Ludmilu Židkovou (5.výr.+), manžela a žijící členy rodiny do ochrany Boží

25.08.
26.08.
27.08.

pá

28.08.

so

29.08.

ne

30.08.

01.09.
02.09.

7:00

čt

03.09.

pá

04.09.

so

05.09.

06.09.

Cz

+ Walerię Sikorową, męża, rodziców z obu stron, rodziny Niezgodów, Wierboców, Brózdów, dusze
18:00 Pl Za
opuszczone oraz w pewnej intencji
7:00 Pl Za + Marię i Jana Golasowskich, Zofię oraz + członków rodziny Golasowski, Fukała i Walica

za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a zdraví, za žijící a + rodiče a příbuzné z obou
18:00 Cz Děkovná
stran, za duše v očistci a za mír
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské

Za + rodiče Jana a Bronislavu Uherkovy, + Anežku a Ferdinanda Masaříkovy, + Miroslava Masaříka,

18:00 Pl + Marii a Aloise Trzaskalikovy, za duše v očistci a do ochrany Boží a Panny Marie Fryštátské za žijící
7:30

ne

Za + Zofię i Wincentego Foltynów oraz za syna Karola
Za + Józefa i Rozalię Puchałów oraz dziękczynna za życiowe jubileusze w rodzinie
Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
Za + děkana Karla Blahuta (30.výr.+) a za + sestry
Za Emilię i Franciszka Derlichów, + z rodziny Derlichów, Bijoków i Burków
Za + Józefa Podstawkę, jego żonę, braci, szwagierki oraz rodziców z obu stron
Děkovná za 40 let manželství, s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Za naszą wspólnotę parafialną
Za + Miroslava Beneše (1.výr.+), žijící členy rodiny do ochrany Boží, s prosbou o přímluvu Panny Marie

Pl

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

členy rodiny
Za żyjących i + członków czesko-polskiego chóru parafialnego, + dyrygentów: Alojzego Kunschke, pani
Tureczkową, z prośbą o zdrowie dla Józefa Kunschke
Za + P. Stanisława Jochymka, brata Jana z małżonką oraz za ich rodziców
Za zemřelé horníky a jejich rodiny
Za naše farní společenství

Omlouvame še za prípadne chyby ve jmenech, umyšlech a cašech mší švatych.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte naš, proším.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimka: umyšly v prave probíhajícím tydnu lze zapšat v šakrištii)

Do odvolání jsou všechny mše svaté v hlavní lodi farního kostela

Každý čtvrtek– zacína bezproštredne po ranní mši švate
špolecnou modlitbou Korunky k Bozímu Milošrdenštví (cz),
ukoncení vedene, v 17:30 špolecnou modlitbou Korunky
k Bozímu Milošrdenštví (pl) a švatoštnym pozehnaním.
1. pátek v měsíci – 07.08., 04.09. – eucharišticka poboznošt
š modlitbou Litanií k Srdci Jezíšovu, zašvetnou modlitbou
a švatoštnym pozehnaním: bezproštredne po ranní (pl)
a vecerní (cz) mši švate. Od 17:00 moznošt švatošti šmírení.
Vedena adorace š modlitbou chval, prošeb a díku nebude.

pátek 07.08. dopoledne (zhruba od 9:00)
pátek 04.09. dopoledne (zhruba od 9:00)

Ve dnech 18.-25.07.2020
še bude konat farní tábor
pro deti od 1. do 6. trídy ŽS
v Domecku v Pohori.

V šobotu 25.07. bude pouť v kapli sv. Anny v Darkově.
Poutní mše šv. bude v 15:00 (cz/pl).

V neděli 26.07. bude pouť v kapli sv. Anny v Ráji.
Poutní mše šv. budou v 8:00 (pl) a 10:00 (cz).
Odpoledne, v 15:00 bude poboznošt še švatoštnym
pozehnaním.

Ve dnech 08.08.-15.08.2020 še bude
konat ministrantský tábor v Milíkove.

Ve čtvrtek 20.08. še v koštele

V neděli 23.08. bude v koštele Narození Panny
Marie v Orlove šlouzit primiční mši svatou o. Patryk
M. Rygiel, OFMConv. Na tuto šlavnošt všechny šrdecne zve. Podrobnošti budou zverejneny.

šv. Petra z Alkantary v Karvine-Dolech
uškutecní setkání s autorkou knihy
Šikmý kostel, Karin Lednickou. Podrobnejší informace budou zverejneny.

V neděli 30.08. behem mše šv.
v 9:00 a 10:30 kněží požehnají
dětem aktovky a školní pomůcky.

Po celou dobu letních prazdnin je farní kancelář
otevrena pouze v pondělky 9:30-11:00
a čtvrtky 15:00-16:00.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

pondělí 10.08. – svátek sv. Vavřince, jáhna
a mučedníka

sobota 11.07. – svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

7:00 (pl)
7:00 (cz)

úterý 11.08. – památka sv. Kláry, panny

středa 15.07. – památka sv. Bonaventury, biskupa
a učitele církve

pátek 14.08. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

čtvrtek 16.07. – svátek Výročí posvěcení katedrály
7:00 (cz), 18:00 (pl)

sobota 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
– doporučený svátek
pátek: 18:00 (cz)
sobota: 7:00 (cz), 8:00 (pl), 18:00 (pl)

pátek 17.07. – památka Panny Marie Karmelské
středa 22.07. – svátek sv. Marie Magdaleny
18:00 (cz)
čtvrtek 23.07. – svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
7:00 (cz), 18:00 (pl)
sobota 25.07. – svátek sv. Jakuba, apoštola

7:00 (cz)
pondělí 27.07. – památka sv. Gorazda a druhů
středa 29.07. – památka sv. Marty
pátek 31.07. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
sobota 01.08. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve

čtvrtek 20.08. – památka sv. Bernarda, opata
a učitele církve
pátek 21.08. – památka sv. Pia X., papeže
sobota 22.08. – památka Panny Marie Královny
pondělí 24.08. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
7:00 (pl)
úterý 25.08. – památka bl. Metoděje Dominika Trčky,
kněze a mučedníka
středa 26.08. – památka sv. Benedikta, Jana, Matouše,
Izáka a Kristina, mučedníků
čtvrtek 27.08. – památka sv. Moniky

úterý 04.08. – památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

pátek 28.08. – památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve

čtvrtek 06.08. – svátek Proměnění Páně
7:00 (cz), 18:00 (pl)

sobota 29.08. – památka Umučení svatého Jana Křtitele

sobota 08.08. – památka sv. Dominika, kněze

čtvrtek 03.09. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

Rozpis mší svatých

Rozpis mší svatých

Rozpis mší svatých

Za nová kněžská a řeholní
povolání a vytrvalost na
této životní cestě /
O nowe powołania
kapłańskie i zakonne oraz
wytrwałość na tej drodze
życia

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

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

na 2. pololetí roku 2020

na 2. pololetí roku 2020
po 20.07.

7:00Marek Pl

ut 18.08.

7:00

Čz
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