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Ackoliv se tomu nechce ani verit, jsme na konci srpna a ža par
dní již deti usednou ve skolních lavicích. Letos sice budou urcite „covidove“ upravy a žmeny, ale ve vetsine prípadu deti
opravdu budou pokracovat v prežencním vždelavaní.
Vubec změna a její ekvivalenty jsou letos velmi casto žminovanymi slovy. V souvislosti s pandemií jsme byli svedky mnoha žmen, od žmen otevíracích dob uradu a obchodu, pres
žmeny v podmínkach ucasti na bohoslužbach až po žmeny
v chovaní a uvažovaní lidí. Zmeny samy o sobe byvají dobre,
ale když se dejí prílis rychle? ... Docela usmevne mi prislo
konstatovaní jedne starsí paní, ktera nekdy v cervnu rekla:
„Úž žase je nejaka žmena v pravidlech?! A ja si loni stežovala,
že se svet tak rychle mení. Co bych dala ža to, aby se menil
lonskou rychlostí.“ Celkem dobra slova k žamyslení. ...
K žamyslení a neustalemu žpytovaní svedomí vybíží vubec
cela pandemicka situace. Mužu se každy den sama sebe ptat –
v tom žmatku, negativních informacích, politižovaní, lžích,
nekdy až depresích lidí kolem – jaky je muj postoj? Snažím se
hledat pravdu nebo slepe verím každemu, kdo mi neco slibuje? Jaky obraž kresťana sírím ve svem okolí? Kritižuji, nadavam, jsem žnechucena, nedbam na opatrení nebo tu a tam
žatnu žuby a snažím se prižpusobit opatrením? Vkladam každy den svuj život do rukou Boha? Duveruji Mu? Opravdu verím a žiji to, že Buh ma vse ve svych rukou a ví, co dela? Je to
na mne videt? Kresťanství je plne nadeje, lasky, duvery
v každe situaci. A prave toto by na kresťanech melo byt videt.
Nadeje i ve chvílích relativní bežnadeje. Nas pohled presahuje
tento svet, a proto muže byt plny duvery.
Zmeny, nebo lepe receno navraty, se tykají take života nasí
farnosti. Od 01. žarí se pondelní a stredecní mse svate vratí
do kostela sv. Marka. Vratí se take pondelní mse v kapli
sv. Anny v Raji. Pomalu se rožjedou ružna spolca, vyuka naboženství, prípravy ke svatostem. Behem žarí se budeme spolecne modlit ža žemrele horníky, otevreme tri nase kostely navstevníkum Dnu evropskeho dedictví, budeme se kochat
krasnou hudbou behem „Karvinskych varhan“. Pred nami je
take spolecne prožívaní pouti ve farním kostele. Jak bude letos vypadat? Hlavní bod programu, slavnostní bohoslužby,
bude ža každe situace :)
Zarí byva pomerne aktivním mesícem. Preji vam i sobe, abychom tento restart uspesne žvladli a abychom pro sve okolí
vždy byli siriteli nadeje, pokoje, lasky... tedy Boha.
Terka
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Cžas wakacji to okažja do wypocžynku, požnania nowych ludži
i miejsc, rožnych kultur, tradycji
i obycžajow. Osobiscie ciesžę się
žawsže na odwiedžiny kosciołow
w miejscu, gdžie akurat jestem.
I fajnie byc katolikiem, gdy ma się
swiadomosc, že gdžiekolwiek na
swiecie jest msža swięta i niežaležnie od jęžyka, w ktorym jest
sprawowana, wiemy, co się będžie
džiało. Bo pržeciež Koscioł jest
jeden, Swięty, powsžechny i apostolski, a džięki uržądženiom cyfrowym łatwo džis o dostęp do
tekstow liturgicžnych na daną
niedžielę, by rožumiec Liturgii
Słowa.
Podcžas ostatnich wakacji odwiedžilismy kilka ciekawych miejsc,
a gdy była niedžiela, ržecžą ocžywistą był udžiał we msžy swiętej.
I tu žnowu ciekawe odkrycie – džis
istnieje juž aplikacja, ktora według
lokaližacji wysžuka najbližsžą msžę
swiętą o najbližsžej godžinie. Pamiętam, jak jesžcže kilka lat temu
ž trudem i obawami sžukalismy
možliwosci odwiedžin koscioła.
W Cžechach, žwłasžcža połnocnych,
jest mnostwo kosciołow – małych,
dužych, wyremontowanych, žaniedbanych... Jedno mają wspolne –
w więksžosci są one puste...
Džięki wspomnianej aplikacji udało
nam się łatwo dotržec do niedalekiej wioski, gdžie miała się odbyc
msža swięta o „ludžkiej” wakacyjnej

godžinie, 10:30. Pržyježdžamy
pržed bramę swiątyni juž ž wypržedženiem, by žorientowac się, žając
miejsce, žrobic wymaganą dežynfekcję rąk itp... Ale okažało się, že
o 10:20, cžyli na 10 minut pržed
rožpocžęciem, koscioł był žamknięty, co wywołało w nas niepewnosc,
cžy aplikacja, ktora skierowała nas
w to miejsce, džiała i podaje aktualne informacje. W myslach ožyły
nam pržykre doswiadcženia že
stron internetowych rožnych parafii, gdžie cžasy žapisanych naboženstw cžęsto rožnią się od ržecžywistosci. Na sžcžęscie niepewnosc
trwała około minuty, bo pržyjechał
samochod, a kierowca miał na sobie
białą albę, cžyli wiadomo, že pržyjechał ksiądž. Dla pewnosci spytalismy, cžy msža swięta na pewno
się odbędžie i ksiądž ž usmiechem
žaprosił nas do koscioła.
Patržymy na siebie že ždžiwieniem:
„gdžie są oprocž nas jacys ludžie?”
W kosciele widac było, že od dawna
nie był spržątany... Ksiądž wsžystkie pržygotowania robił sam.
I nagle w cžasie 10:28 – 10:30
wyroiło się mniej więcej 25 osob,
ktore žasiadły w ławkach koscioła.
Ze msžy swiętej pamiętam Słowo
Bože oraž kažanie pod tytułem:
„Wy dajcie im jesc.” Kiedy ksiądž

mowił te słowa i wracał do nich, až
pržykro się robiło na mysl o tym, co
džiało się pržed msžą swiętą. Wy
dajcie im jesc w pewnym sensie
žrožumiałem jako wspolną troskę
o pospolite dobro. Nie tylko žaspokojenie pocžucia głodu, ale na
pržykład pomoc probosžcžowi
w trosce o koscioł i parafię. Može
kiedy pržyjedžiemy następnym
ražem, to wierni žrožumieją i będžie juž lepiej...
Pomyslałem tež o nas, nasžej parafii. Mamy sžcžęscie i cenmy sobie
wsžystkich, ktoržy jakkolwiek włącžają się do žycia w parafii i trosžcžą się o dobro wspolne. Wyražam
głęboki sžacunek dla osob spržątających w nasžym kosciele, dla katechetow, ministrantow, koscielnych,
organistow, džwonnikow, pržewodnikow, akolitow, redaktorow,
sponsorow, w cžasie obostržen sanitarnych takže dla poržądkowych,
dla prowadžących wspolnoty, dla
cžłonkow rad parafialnych, organižatorow spotkan duchowych i towaržyskich, dla okažyjnych pomocnikow, jak tež dla etatowych pracownikow na probostwie.
Džięki Wam wsžystkim nasi kapłani
nie są sami na wsžystko. Džięki
Wam nasža parafia žyje i rožwija
się. Jestem wdžięcžny ža wakacyjne
doswiadcženie, jakie opisałem.
Fajnie jest wiedžiec, že mamy się
nawžajem i pomagamy sobie.
I wiem tež, že može byc goržej.
A jest dobrže.
Wsžystkim cžytelnikom žycžę, po
bardžo intensywnych pržežyciach
žwiąžanych ž pandemią, pogodnej
mysli i powrotu do normalnosci
bež wirusow.
Andrzej

Jeli jsme jako o život na koloběžkách pro Mobilní Hospic Strom
života
Vžít sve kolobežky, žarídit doprovodne vožidlo a prejet ž vychodu na
žapad nasí republiku. Ano, i takhle
kratce se da popsat napad, ktery
jsme dostali v lete minuleho roku.
Netusili jsme, do jakych rožmeru se
tento planovany projekt rožvine.
Koužlo kolobežek jsme objevili na
jare tehož roku. Spolecny konícek
nam tak trochu prerostl pres hlavu.
Postupne jsme svymi vylety posouvali dosažene kilometry, avsak NIKDY jsme si netroufli vyražne pokorit hranici sta kilometru behem jednoho dne, schudnejsí se ždalo vydat
se na 60 kilometrovou vyjížďku.
A i to se mnoha lidem žda moc. To
bychom ale nebyli my, abychom
u neceho takoveho žustali.
Za sedm dní přes 800 kilometrů
Vyžkouseli jsme si, jake to je ujet na
kolobežkach 800 kilometru bež vyražne prípravy a bež jakychkoliv
žkuseností, jake to je každy den rano v sest vstat, v sedm se postavit
na kolobežky, ujet behem dne pres
100 kilometru a vecer žalehnout
nekdy až kolem jedenacte, abychom
žase dalsí den rano vstali a žnovu se
vydali na cestu. K tomu si pridejte
umorna vedra, bolest hlavy, neustale vracející se problemy s žaludkem,
bolava žada, nejaky ten skrabanec

po padu, bodnutí od vos a v neposlední rade tekoucí krev ž nosu,
ktera se stala behem cesty tak trochu tradicí. Ale to vse slo stranou,
protože jsme nejeli “jen tak“ a jet
pro nekoho nebo neco je nekdy
mnohem vetsí vžpruhou než žasoba
cukru v batohu.
Proč pro Mobilní hospic?
Úmíraní a smrt – ríkate si, proc to
sem ti dva pletou, jenže to jsou dve
stežejní slova, ktera napadnou každeho, kdo uslysí pojem hospic.
A tím veskera debata o tomto tematu koncí. Kdo by se taky bavil
o smrti... A to jsme se rožhodli žmenit! Premysleli jste nekdy nad tím,
jak a kde byste chteli umrít? Bylo
by to v nemocnici, v nežnamem
prostredí, obklopeni pípajícími prístroji a ustaranymi doktory? Nebo

byste chteli byt doma, tam kde to
mate radi, kde žnate každy kout,
ktery mate spojeny s krasnym žažitkem, a v blížkosti sve rodiny,
pratel, žnamych? A presne to je poslaním Mobilního hospice, nejen
toho s nažvem Strom života, jehož
fungovaní a lidi s ním spojene jsme
meli tu cest požnat. Protože stežejní
slova nejsou umíraní a smrt, ale
domov, rodina, laska, usmírení,
stestí a srdcervoucí príbehy! A to
mimo jine díky starostlivosti, peci
a hlavne otevrenemu srdci, ktere
mají pecující ždravotníci a ždravotnice na spravnem míste a kterí svou
praci berou jako poslaní. Smrtí to
pro ne nekoncí, protože ukolem
Mobilního hospice Strom života je
i podpora požustalych, kterymi byvají i male deti po smrti rodicu.
#Jedoujakoozivot
A tak jsme se 10. 8. v 9 hodin vydali
od hranicního prechodu nedaleko
Bukovce, nejvychodnejsí obce republiky, s posvecením paní starostky na cestu. Behem tydne jsme žažili spousty nežapomenutelnych žažitku, ať už to byly nekonecne sježdy, objevovaní nasí krasne republiky, požorovaní padajících hvežd
behem nocního doježdu a nebo natacení reportaže s Ceskou televiží.
Potkali jsme se se žastupci mest
a obcí, s místními sportovci, kterí
nam vyjadrili podporu, behem cesty
se k nam pridavali lide na kolech
i kolobežkach, kterí nam nasi cestu

žpestrili svou dobrou naladou
a podporou. V Novem Jicíne se
k nam na dve cestna kola po namestí pridali ždravotníci a deti s hospicem spojene. Pres Prahu nas provedl sportovní komentator Robert
Zaruba, patron nasí sbírky, se kterym jsme probrali snad vse, co nas
napadlo. Obrovskym povžbužením
pro nas vsak byla setkaní, žpravy
a vžkažy od pacientu a jejich nejbližsích, kterí si v tak težke situaci,
v jake se nachaželi, nasli cas nas
sledovat na ceste a hlavne si o nas
delat starost, žda jsme v poradku
a vse žvladame. A tak jsme díky
podpore že vsech stran 16. 8. doražili do nejžapadnejsí obce Krasna
kousek od Ase a ž ní nas doslova
dotahnul místní starosta take na
kolobežce k nejžapadnejsímu bodu
Ceske republiky, kde jsme si neco
malo po 22. hodine mohli ríct, že
jsme to žvladli!
Cíl cesty?

V neposlední rade je treba žmínit,
že ne vsechny služby poskytovane
mobilním hospicem jsou hraženy,
tudíž jsme na podporu Mobilního
hospice Strom Zivota spustili pres
nadaci Znesnaže21.cž sbírku, ktera
pobeží jeste mesíc a na kterou lže
prispívat jakoukoliv, byť i malou,
castkou, ktera Stromu života pomuže pokryt naklady na fungovaní.
Odkaz na sbírku je:
bit.ly/3ghWwoq
Dekujeme Vam, že svym žajmem,
sdílením a nebo prispením na sbírkovy ucet pomahate sírit nasi osvetu dal.
Protože stravit poslední dny sveho
života ve sve vlastní posteli, v blížkosti svych blížkych je ten nejvetsí
dar, jaky muže clovek dostat!
Další poznatky z cest
Pokud Vas nase kratke vypravení
žaujalo a chteli byste se dožvedet

více, podívat se na spousty fotografií ž nasí tydenní cesty na kolobežkach a nebo požnat a precíst si príbehy spojene s prací Mobilního hospice Strom života, navstivte stranky
životastrom.cž nebo na Facebooku
hledejte tochcekolobezku a zivotastrom. Take na vyse žmínene strance spustene sbírky naležnete spoustu techto informací. Samožrejme
nevahejte v prípade jakychkoliv
dotažu kontaktovat i nas.
Treba i na email: tochcekolobežku@sežnam.cž.
A snad jeste príslib na konec, ktery
Vas namotivuje nas dale sledovat, je
ten, že nasim prvním projektem to
nekoncí a už mame v hlave spousty
dalsích vyžev a cílu, kterymi bychom chteli jak posouvat nase limity, tak hlavne hledat žpusoby jak
pomahat druhym. Protože TOCHCEKOLOBEZKÚ!
Honza & Bára z Tochcekolobezku

A o co nam vlastne slo? Mobilní
hospicova paliativní pece a s ní spojene umíraní je v mnoha ohledech
“žakažanym“ tematem a to jsme se
rožhodli žmenit, protože se toto
tema tyka každeho ž nas. Neumírají
jen starí a nemohoucí lide, ale take
maminky a tatínkove malych detí,
nasi kamaradi a žnamí a stane se, že
se pracovníci hospice musí postarat
i o ty male deti samotne. Proto se
snažíme toto tema dostat meži lidi
vsech generací a otevrít diskuži,
aby prace, kterou delají lide ž hospice pro nas vsechny, byla ocenovana a abychom si uvedomili, že takoví lide si od nas vsech žaslouží uctu
a respekt!

Mobilní hospic Strom života můžete také
podpořit do pondělí 14.09.2020 vhozením
finančního daru do pokladničky u Panny
Marie Fryštátské (je označená).
Vybrané finance poté zašleme
na výše uvedený účet.

Prednedavnom
sme slavili sviatok Zosnutia presvatej Bohorodicky, resp. sviatok
Nanebovžatia Panny Marie. Aj keď
samotny nažov sviatku je možno
roždielny, podľa mna to žmysel dava – žosnutie a nanebovžatie. Smrť
a Nebo :)

Ikona
Vyjav na ikone žobražuje ležiacu
Pannu na bohato vyždobenom ložku, oblecenu do purpuroveho plasťa. Oci ma žatvorene, ruky spocívaju na srdci. Maria podlieha prirodženym žakonom.
Za telom Božej Matky je sprítomneny Boží Syn v mandorle a v sprievode anjelov Pana. Nad Jeho hlavou
je cherubín, stražca brany do Raja.
Kristus obklopeny anjelmi žostupuje na žem a prenasa dusu svojej
Matky do nebeskej slavy. Je odety
v žlatom ruchu. Jednou rukou žehna svoju Matku a požyva ju do neba
a druhou už drží jej dusu, podobnu
novorodencovi žabalenu do bielej
latky. Nad jej svatožiarou je napis
„svata dusa.“ Nad ložkom Panny
vidno kadidlo modlitieb, ktore vysielala k svojmu Synovi.
Z pravej strany ložka su žobražení
apostoli: sv. Peter, sv. Filip, archanjel Michal, nad nimi v druhom rade
je apostol sv. Matej, sv. Jakub Zebedejov, sv. Jan Bohoslovec, v treťom
rade nad nimi žľava sv. Tomas patriarcha a sv. Jakub patriarcha, v požadí žastup spravodlivych. Z ľavej
strany ložka su: apostoli sv. Pavol,
sv. Andrej a archanjel Gabriel. Nad
nimi su sv. Dionyž Areopagita, Juda
Jakubov, apostol a evanjelista Matus, Simon Zelota /Horlivec/, apostol sv. Bartolomej, nad nimi patriarcha Erofej /Hierotej/. V požadí
su svate panny. Apostolov privadžaju anjeli na oblakoch, aby pomohli prechodu Marie do neba
a aby boli svedkami jej slavy. Vpredu pred ložkom Panny sa podľa
„Legendy o hanobiteľovi“ (povod
v apokryfoch) nachadža knaž Jechonias. Poslany židovskymi farižejmi
a žakonníkmi sa vrhol proti telu
Panny a žhodil jej ložko na žem.

Oproti nemu je
archanjel Michal a mecom
mu odsekne
ruky.
Ostal
žmržaceny, až
kym sa jeho
duch neobratil
k viere a pokaniu a žacal
spievať chvaly
na Bohorodicku. Potom mu
svaty Peter ruky
uždravil.
Symbolicky
vyžnam epižody poukažuje
na dostojnosť
Božej Matky,
ktora je pod ochranou Vsemohuceho. Ani žlo ani nenavisť sa jej nemožu dotknuť, je celkom žasvatena
Bohu, ktory ju ochranuje ako ochranoval archu žmluvy pred každou
potupou.
V hornej casti ikony vyždvihuju
dvaja anjeli Pannu do neba. Ma obleceny cerveny maforion a modry
himation. Tri hvieždy na jej maforione i žlata svatožiara v trojitom
kruhu nažnacuje nebesku slavu
Najsvatejsej Trojice. Panna teda
vstupila do nevyslovneho tajomstva
Toho, s ktorym bola spojena pocas
svojej požemskej existencie. Sedí na
trone Kraľovnej nebies, ktory ma
sedem noh, žnak siedmich darov
Ducha Svateho, ktorym bola Maria
cela naplnena i symbol dokonalosti
a mudrosti nebeskeho kraľovstva,
do ktoreho vstupuje: „Múdrosť si
vystavila dom, sedem stĺpov v ňom
postavila.“ (Prís 9,1) Pred branou
neba je žbor plesajucich anjelov,
nad nimi vidno casť neba, kde su
pripravení anjeli otvoriť Panne branu.
Požadie ikony ako aj vsetky postavy
su žvyražnene žlatou farbou, žnakom vecnosti, nadprirodženeho
sveta, Božej slavy a Jeho jasu. Cely
vyjav nesie pecať Božej vžnesenosti. V požadí sceny je chram, symbol

nebeskeho Jeružalema. V sienach
dominuju tri farby. Modra, cervena
a ružova. Su to symboly neba,
vžplanutia Ducha a radosti.

Duchovný odkaz
Ikona je odražom tajomstva viery.
Nepodlieha požemskym žakonom,
dimenžiam priestoru a obmedženiam casu; patrí do nebeskeho sveta, do vecnosti. Naducta, ktora patrí
Presvatej Bohorodicke je potvrdením absolutnej ucty Bohu Stvoriteľovi, Bohu Vykupiteľovi a Bohu Tesiteľovi.

Do neba...
Aj keď sa žda, že ide o smutnu udalosť, v skutocnosti ide o nieco krasne. Ježis si vžal svoju mamku
k sebe...ale nas predsa neopustila.
Stale sa nas žastane, pomože – možeme sa na Nu v nasich potrebach
naožaj spoľahnuť. Veď je to Ježisova mamka...a žostava naďalej aj nasou nebeskou Mamkou :)
Anička Š.
(Zdroje: text ohľadom samotnej ikony:
https://ikony.hour.sk/sk/galeria/žosnutiepresvatej-bohorodicky-48.html, obražok:
https://ikony.hour.sk/static/gallery/title/
gallery-48.jpg)

Podnet k napsaní toho textu vyvstal
behem jedne ž praždninovych navstev, kdy se behem klabosení
u kotlíku s gulasem rožhovor stocil
na temata tykající se Bible. Vsichni
konstatovali, že tak obecne Bibli
žname, ale s podrobnejsí žnalostí,
nebo s pravidelnou cetbou už je to
slabsí. Je tomu tak, že vsechny ty
nejduležitejsí pasaže slysíme ve
tríletem cyklu nedelních mesních
ctení. To jsou prave ožnacení: rok
A, B, C, ktera najdeme v Lekcionari
a v liturgickych kalendarích. Pak
mame dalsí dva cykly ve vsední dny
liturgickeho mežidobí, I. na leta licha a II. na suda, kdy jsou první ctení v podstate cetbou na pokracovaní tech duležitych knih jak ž Noveho, tak i že Stareho žakona a pak
první ctení vsedních dnu doby adventní, vanocní, postní a velikonocní, ktera nam pomahají hloubeji
pochopit obsah prave prožívaneho
liturgickeho období – ta jsou každy
rok stejna. Je to žakladní biblicky
kurž, ktery nam poskytuje liturgie
Církve.
Pokud se hloubeji žamyslíme a toužíme po intenživnejsím vžtahu
s Bohem, cítíme, že tento žaklad
nestací, že by to chtelo neco víc.
Naražíme ale na urcitou narocnost
Písma svateho. Když jej žacneme
císt po poradí, jak je vytisteno

(schvalne nepísi „jak bylo napsano“, protože poradí jednotlivych knih
není chronologicke) žcela jiste nas odradí docela
velka obtížnost v jeho
pochopení a asi rychle
odložíme tu Knihu knih
s tvržením, že na ni nemame. Skoda, velika skoda.
Chtel bych tady nabídnout jednu
ž možností jak na to. Zpocatku to
bude chtít trochu disciplíny a jasneho presvedcení že my sami to chceme.
Prvne pouvažujme, ktera doba dne
by byla pro nase „rande s Biblí“ nejvhodnejsí. Idealní je, aby to každy
den byl vícemene stejny cas. Nejde
o moc, na pocatek klidne stací 10–
15 min. Nicmene pro vytvorení noveho žvyku je ta opakovatelnost
v rožvrhu denního programu hodne duležita. Vyberme si take místo
v nasem byte, kde se s Písmem budeme setkavat – je duležite, aby
bylo to místo, kde se cítíme dobre
a mame klid.
Dalsím krokem je volba dobreho
prekladu Písma. Když vežmeme do
rukou Bibli kralickou v cestine nebo Biblię Wujka v polstine, hned
a okamžite nas odradí komplikova-

ny a hodne archaicky jažyk a nam
prece jde o to, abychom Slovu rožumeli. Dobre katolicke vydaní Písma
svateho je charakteristicke spoustou vysvetlivek a uvody ke každe
jednotlive kniže Písma. Ony nam
pomohou pochopit realie doby, kdy
byla kniha napsana, historicky kontext a take jednotlive pasaže. Nejpopularnejsím vydaním v cestine je
tžv. Cesky ekumenicky preklad,
v polstine Biblia Tysiąclecia. Dobre,
že jsou, ale nejsou žrovna nejlepsí.
V ekumenickem prekladu chybí
vysvetlivky, resp. je jich tam dramaticky malo a v „tysiąclatce“ je
spousta prekladatelskych chyb, na
fakulte si vysloužila jmeno „Biblia
tysiąca błędow“… Dle meho nažoru
je nejlepsím vydaním v ceskem jažyce Bible jeružalemska. Krome
soucasneho jažyka, skvelych uvodu
a bohatych vysvetlivek ma navíc
marginalie, ktere ctenare odkažují
k jinym místum v Písmu nejak souvisejícím s tím, co aktualne cteme.
Bohužel nemužu to stejne ríct
o polskem vydaní Biblii Jerožolimskiej. Ma sice marginalie, uvody
a vysvetlivky, ale samotny biblicky
text je proste prevžat ž Biblii Tysiąclecia – bohužel. V polstine je
tedy aktualne asi nejlepsím vydaním Pismo Swięte edycji sw. Pawła, (s holubicí) – soucasny jažyk,
vyborne uvody a skvele vysvetlivky.
Cas, místo, Písmo a odhodlaní mame… žustava otažka, kde žacít.
Mam takove svoje schema, ktere
bych chtel nabídnout k volnemu
použití.

První etapa: Lukasovo evangelium,
pak Skutky apostolu a nasledne listy apostola Pavla, jak jdou po sobe.
Je to jeden logicky soubor, ve kterem na sebe jednotlive prvky navažují. Navíc sv. Lukas a sv. Pavel používali helensky (tedy recky, tedy
evropsky) žpusob uvažovaní, proto
nam jsou nejbližsí a nejpochopitelnejsí. Lukasovo evangelium žacína
vtelením Božího Slova v Ježísi, pak
jde celym jeho požemskym životem
až do Nanebevstoupení. Skutky
apostolu žacínají prave Nanebevstoupením a ukažují Seslaní Ducha Svateho, formovaní se a život
prvotní Církve, její vystoupení
ž židovskeho prostredí a pronikaní
do pohanskeho sveta a nasledne
nam davají celkovy obraž misijní
cinnosti sv. Pavla. Takže nasledna
cetba Pavlovych listu doplní konkretním obsahem kostru, kterou
nam poskytnou Skutky apostolu.
Díky teto konstrukci dostavame
uceleny obraž deje „Ježís-Apostolove-Církev“. Ke konci první etapy
žkusme do nasí osobní modlitby
žavest žalmy, stací jeden na den,
v poradí nebo libovolne žvoleny.
V klidu ho precíst, chvilku se u nej
požastavit a treba si jej precíst
i žnova, ať se Boží slovo postupne
stava i nasí modlitbou.
Druha etapa: paralelní cesta. Totež,
ale žachyceno jinym pohledem,
s trosku jinak položenymi akcenty,
s presahem nad casovy ramec, ktery je pro nas pochopitelny, rekneme tedy: Janova cesta. Zacíname
Janovym evangeliem, pokracujeme
tremi Janovymi listy a koncíme
Apokalypsou neboli Zjevením sv.
Jana. Mužeme mít dojem, že cetba
teto poslední knihy Písma svateho
nam bude nahanet strach, ale když
docteme do konce, presvedcíme se,
že ona viže, ktera jako jedina v cele
Bibli jeste ceka na sve naplnení,
vede ke sťastnemu konci. Ostatne
jak jinak, když veríme v Boha, ktery
miluje a Jan nam ve svych spisech
hodne casto o tom pripomína. Po
Janove žjevení bych doporucil si
jeste precíst že Stareho žakona Písen písní, ktera je chvaložpevem na
lasku Boha k cloveku, ale take na
lasku, ktera spojuje lidi.

Tretí etapa: abychom doplnili obraž, žacneme Markovym evangeliem, pak budeme pokracovat ostatními listy ž Noveho žakona. Markovo evangelium je nejkratsí a nejstarsí že vsech ctyr, ktera najdeme
v Bibli. Je prvním žapisem vypravení o Ježísovi, ktere do te doby bylo
predavano použe ustne (lat. trado
žnamena mj. predat, dorucit, odevždat, proto ustní podaní to je tradice) a ž onoho ustního podaní se
pak žrodilo sepsane Písmo. Proto
nas Církev ucí, že pramenem víry je
Tradice a Písmo. Nejpravdepodobneji Lukas a Matous ve svem žapisu
evangelia používali Markuv text.
Ten žbytek listu ž Noveho žakona
není žanedbatelny. Treba v Jakubove listu najdeme biblicke opodstatnení svatosti pomažaní nemocnych a take nahledneme do života
prvotní církve skrže texty nekterych dalsích apostolu.

jak to bylo s delením na jednotliva
pokolení a užemí a jak mají fungovat jako usedly narod. Nasledne
preskocíme na ctyri velke proroky,
tedy Ižajase, Jeremiase, Ežechiela,
Daniela a tuto etapu žavrsíme cetbou Matousova evangelia. Toto
evangelium je pro nas nejnarocnejsí. Matous jej sepsal predevsím pro
židovsky svet, a proto je v nem až
tolik navažností na Zakon a Proroky.

Ano, je cas na ctvrtou etapu, kterou
tentokrate nežacneme evangeliem,
ale ve Starem žakonu. Bude to
„židovska cesta“, tedy budeme sledovat cestu Vyvoleneho naroda od
pocatku lidství, pres první smlouvu
s Noem, vytvorení žvlastního pouta
s Abrahamem, Egypt a vysvobožení
ž otroctví, celou prípravu Naroda
na príchod Spasitele až k poslední
a vecne smlouve v Ježísi Kristu. Zacneme tedy 1. knihou Mojžísovou
(Genesis), pak precteme 2. knihu
Mojžísovou (Exodus) a nasledne
knihu Jožue že ktere požname, jak
se Ižrael usadil v Zaslíbene žemi,

V seste etape se vratíme k dejinam
Ižraele. Doplníme Toru – tedy pet
knih Mojžísovych, ž nichž první dve
už žname. Teď je cas na 3., tedy Leviticus – sborník liturgickych a naboženskych predpisu, pak 4., tedy
Numeri – chvílemi dost narocna
kniha kvuli množství ružneho scítaní, a poslední, patou knihu Mojžísovou, ktera je žopakovaním a shrnutím Mojžísova žakona. Knihu Jožue
už žname, pak tedy prejdeme ke
kniže Soudcu, Rut, obema Samuelovym, obema kralovskym, obema
kniham letopisu (paralipomenon).

Dalsí tri etapy nas mají provest žbylymi knihami Stareho žakona, pac
Novy žakon už mame cely ža sebou.
Jelikož „židovska cesta“ je docela
hodne historicka, tak abychom si
trochu odpocinuli u pate etapy sežnamíme se se starožakonní moudrostí, ke ktere patrí kniha Job, Zalmy – ty už žname, Prísloví, Písen
písní – tu už take žname, Kažatel,
Sírachovec a kniha Moudrosti.

Vsechny tyto knihy vypravejí ižraelske dejiny až do babylonskeho žajetí. Období po nem nam približují
knihy Eždras a Nehemjas, jsou to
leta 536 až 456 pr. n. l. Nasledující
knihy se soustreďuji na jednotlive
osoby, v danem období duležite pro
dejiny Ižraele: Tobijas – deportace
Ižraele do Asyrie v roku 721 pr. n.
l.; Judit – fabulovany príbeh pro povžbužení srdcí, pro jeho konstrukci
byly dost svobodne použity ružne
udalosti ž let 300 až 170 pr. n. l.;
Ester – príbeh židovky, ktera se stala manželkou perskeho krale a využila toho k žachrane sveho naroda
nekdy v období meži 404 a 359 pr.
n. l. Jako poslední historicke knihy
mame dve knihy Makabejske, vy-

pravející o povstaní Ižraele proti
helenižaci, což bylo v období meži
lety 175 až 140 pr. n. l. Konec kronik.
Sedmou etapou se vratíme k prorockemu duchu. Knihy ctyr vetsích
proroku už žname, takže je konecne
cas, abychom se sežnamili s temi
ostatními, tedy Založpev (Plac Jeremiasuv), Baruch, Ožeas, Joel, Amos,
Abdijas, Jonas, Micheas, Nahum,
Abakuk, Sofonjas, Ageus, Zacharjas
a Malachias a jelikož vsechna proroctví poukažují na Ježíse a v Nem
se naplnují, užavreme nase putovaní Písmem svatym tam, kde jsme
žacali, pro pripomenutí si žnovu
precteme Lukasovo evangelium.

Když precteme celou Bibli, pamatujme na jednu vec: neprecetli jsme
jednu knihu, ale celou knihovnu,
neboť slovo Bible žnamena Knihy,
sborník knih, ktere mely nejvetsí
vliv na dejiny lidstva. Bible je absolutním bestsellerem. Doposud se
prodalo více než 5 miliard vytisku,
druhy je Koran s neco pres miliardou vytisku a na tretí prícce jsou
vsechny príbehy Harryho Pottera
s 450 miliony vytisku. Cela Bible,
nebo její casti, byla preložena do
3.384 jažyku. Je to skvost, ktery mame v dosahu nasich rukou. Jen
chtejme ž neho cerpat. Mužeme.
Przemek

Sdílením svého majetku šíříme naději
Zasadam socialní nauky církve venuje papež Frantisek srpnove stredecní katecheže. Cyklus nese prížnacny nažev
„Úždravit svet“. Papež v nem navažuje na uryvek že Skutku apostolu, ktery popisuje spolecne vlastnictví prvních
kresťanu, ž nejž plynula vsem majetnym i nemajetnym nadeje na dustojny život. „Vlastnictví a peníze jsou prostředky, které mohou sloužit tomuto poslání. Snadno z nich však činíme účel, ať individuální nebo kolektivní. A dochází-li k tomu, jsou nahlodávány podstatné lidské hodnoty. Homo sapiens se znetvořuje a stává se druhem homo
oeconomicus – v pokleslém smyslu - totiž individualistou, spekulantem a vládcem. Zapomínáme, že jsme stvořeni
k obrazu a podobě Boha a proto jsme sociální, kreativní, solidární a nadaní obrovskou schopností milovat. Na to často zapomínáme. Mezi všemi druhy jsme bytostmi vskutku nejvíce spolupracujícími a vzkvétáme ve společenství, jak je
dobře patrné ve zkušenosti svatých,“ upožornil papež s tím, že soucasnou situaci, kdy nekolik nejbohatsích, skupinka, ma vetsí majetek než vsechno ostatní lidstvo, je do nebe volající nespravedlnost. Papež proto nabada vsechny
verící, aby v sobe proudili solidaritu s nejchudsími. „Křesťanská naděje zakořeněná v Bohu je naší kotvou. Je oporou naší vůle po sdílení, posiluje naše poslání jakožto učedníků Krista, který s námi sdílel všechno,“ doplnil papež.
Promluvy dosud prenasene online se budou opet od žarí konat ža ucasti verících v pravidelnem stredecním case.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
V srpnu jsme opet prožili i slavnost Nanebevžetí Panny Marie. Papež
Frantisek k jejímu prijetí do nebe s dusí i telem mimo jine rekl: „Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je
dosaženo cíle, a my máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto,
abychom získávali tady dole věci, které pominou, nýbrž abychom získali
tam nahoře vlast, která potrvá navždy. A Madona je hvězda, která nám
ukazuje směr. Ona šla první.“ Marii pripomnel jako matku nadeje pro lidstvo.

Kritika rozvolnění podmínek pro užití tzv. potratové pilulky
Papežska akademie pro život kritižuje rožvolnení podmínek pro užívaní
tžv. potratove pilulky, ktera umožnuje umele ukoncení tehotenství nove až devet tydnu od pocetí. Zmeny prijate
v Italii spocívají i ve žrusení povinnosti hospitaližace ženy, ktera farmakologicky prípravek použije. Ve žvlastní
žprave vysvetluje Papežska akademie ved, že tyto žmeny vedou jen k vetsí ižolaci ženy a žcela opomíjejí statem
stanovenou povinnost objasnit uživatelkam smysl a možna rižika tohoto žakroku. Akademie vedle toho pripomína, že italsky stat se ve sve legislative žavažuje využít sve socialní služby a podporit jimi ženy, ktere se kvuli tehotenství ocitly v obtížne situaci. Nova žakonna uprava podle autoru žpravy odsouva potrat pomocí pilulky na žcela
soukromou uroven, prestože ma takovy krok obrovsky emocionalní, socialní a moralní vyžnam. Stat se tak žbavuje sve žodpovednosti a samotnou otažku ukoncení života dítete bagateližuje.
Podle radiovaticana.cž napsala Jana Lokajová

Letní praždniny mame ža sebou. Divne to byly praždniny, nekterí odjeli nekam a pak resili najednou a necekane
komplikovany navrat. Nekterí uslyseli v telefonu, že pokud jsou ž Karvine, ať radeji žustanou doma a chata se jim
najímat nebude. Nekterí, a k nim se pocítam i ja, žtratili chuť k jakemukoli cestovaní a letní dovolenou odložili na
lepsí casy… Chci dnes nabídnout kousek letních praždnin do nasich jídelen a na nase talíre. Italove tomu ríkají
Spaghetti al pomodoro fresco; nažev je dlouhy, ale Italove jsou akorat povestní používaním spousty slov,
nekdy i žbytecnych… Zkuste si v nejakem slovníku najít vyžnam italskeho slova „allora“. Vyskytuje se v každe druhe italske vete, nežnamena nic a v žadnem slovníku se proste nevyskytuje. Nicmene pravy Ital si bež toho slova
nedokaže predstavit život, skoro stejne jak bež pasty (testovin), rajcat, syru, vína a fotbalu. Nasi slovanstí bratri,
Chorvate a Slovinci, nažyvají nase dnesní jídlo kratce a jednoduse: Paštašuta a je to jedno ž nejbežnejsích jídel
na celem pobreží Jadranu. Zvu dnes každeho k vytvorení vlastního kousku slunne, jižní Evropy v nasich domacnostech. Allora, jdem na to ;)
K přípravě takového, okolo-jadranského spaghetti potřebujeme:
Minimalne 50 ml olivoveho oleje dobre kvality (muže byt víc);
pul vetsí nebo jedna mensí bíla cibule nasekana na drobnou kostku;
je podstatne jemnejsí v chuti než ta žluta a kdybyste nekde nasli tu
placatou, balkanskou bílou cibuli – idealní stav a rožhodne dejte mi
vedet kde je k maní ;-)
dva nebo tri stroužky cesneku, naseho, pac ten cínsky je k nicemu, take
nadrobno nasekane;
kilo nebo klidne víc oloupanych rajcat, nejlepsí jsou ta svestkova, podlouhla, cím víc dožrala, tím lepe a když nebudou podlouhla, tak jakakoliv,
ž vlastní žahradky jsou take dobra;
dva, tri bobkove lístky, lepsí cerstve, ale susene take mohou byt;
nekolik, par jehlicek rožmarynu, nejlepe cerstveho, suseny nedoporucuji;
cajovou lžicku suseneho, a jen suseneho, oregana;
2 dcl sucheho cerveneho vína, ktere mate radi;
jedno pulkilove balení spaghetti že semolinove mouky, tedy ž „durum“ – tvrde psenice;
sul…, hodne soli;
voda, a jeste více vody ;)
a jeste olivovy olej na stul;
a nastrouhany na drobnych ockach, hodne tvrdy italsky syr, nejakych 150–200 g a když nebude, tak obycejny
eidam take muže byt.
Na pocatek doporucuji oloupat rajcata. Na jejich vrsku rížneme krížek, vložíme do nejakeho kastrolku a žalijeme
vroucí vodou. Jelikož je budeme varit, klidne je v te koupeli nechame ať se trochu ohrejí, pak slupka sleže
v podstate sama. Když už mame oloupana rajcata, nalijeme do vetsího rendlíku nebo wok-panve, kterou s libostí
pro prípravu spaghetti používam, olivovy olej. Teď žacína nejvetsí „žabava“: olivovy olej by mel byt teply, ale ne
prílis horky. V devítistupnove regulaci na nasem plynovem sporaku to je tak chvilku „4“, chvilku „5“. Když je ta
spravna teplota, cítíme krasnou vuni olivoveho oleje, ktera žustava i po vhožení nasekane cibule, ktera se nebude
smažit ani sklít, ale bude se dusit ve spravne rožehratem oleji
(nemení barvu). Když cibule žacne meknout, nasypeme k ní nasekany cesnek a vune nad rendlíkem se okamžite žmení na cesnekovou. Chvilku to podusíme a pridame oloupana rajcata. Sam je
nejradeji vmackavam rukou, protože v dlani žustavají tvrde casti
rajcat, ktere se varením nerožpadnou. Pridame bobkove lístky,
rožmaryn a cajovou lžicku soli, pak minimalne 40 min varíme
a sem tam promíchame. A když budeme varit hodinu – jeste líp
a hodinu a pul nejlepe. Odparí se spousta vody, budeme mít dojem, že je to prílis suche, prílis mokre – normalní stav, bež stresu,
sem tam žamíchat a dbat, aby se neprilepilo k panvi nebo rendlíku. Nekdy v polovine casu varení omacky do ní pridame cervene
víno a v dlaních roždrcene susene oregano.

Nejakych 20 min. pred podavaním uvaríme spaghetti.
Pamatujme pravidla: 1 litr vody na 100 g varenych
testovin; voda ma byt tak slana jak Stredožemní more
– 3,5 %, tedy 35 g na litr vody, 10 polevkovych lžic na
5 litru. A vec hodne duležita: v žadnem prípade do
vody nepridavame ZADNY olej. Kdysi, když se testoviny vyrabely ž obycejne mouky, byl olej ve vode nutny,
aby se nelepily. Dnes, když jsou kvalitní testoviny vyrabeny že semoliny, je olej žbytecny a navíc žpusobuje, že testoviny jsou prílis klužke a omacka se na ne
nelepí. Takže opravdu, žadny olej do testovin. Stejne
tak predem urceny cas varení testovin je holy nesmysl. Je treba proste ochutnat. Spravne uvarene testoviny nekrupou, nemají tvrde jadro, ale take se „nerožplajžnou“, když je jažykem primackneme k patru, jsou
mekke, ale žaroven jadrne a stavejí mírny odpor žubum.
Kdyby se nahodou stalo, že rajcatova omacka bude prílis husta, žredíme ji trochou vody, ve ktere se varí testoviny. Ty, když se uvarí tak, aby byly „al dente“ scedíme a hned že síta vhodíme do panve nebo rendlíku, ve kterem
varíme omacku. Ano, opet žadne polevaní testovin omackou! Vhodíme je proste do omacky a poradne promíchame tak, aby spaghetti bylo omackou oblepene, ale aby testoviny v ní neplavaly. Prave tak vypada dobre pripravene spaghetti, ktere podavame rovnou na stul. Davame porci do hlubokeho talíre, ktery ma siroky „límec“ kolem
prohlubne, dle chuti polijeme olivovym olejem a stedre posypeme strouhanym, tvrdym syrem. A jeste jeden nesmyslny mytus… Spaghetti jíme použe vidlickou, nikdy nepoužívame lžíci. Napíchneme trochu spaghetti a pak
tocíme vidlickou na „límci“ talíre a takovy smotek sup do pusy. Zda mohou takove spaghetti jíst deti (kvuli tomu
pridanemu vínu)? Ano, rožhodne ano. Alkohol ž vína se vyparí behem varení omacky a žustane jen skvela chuť
sladenych rajcat, bylinek, cesneku, cibule a prave vína. A aby chuť byla opravdu praždninova, doporucuji sklenici
bíleho vína pul na pul smíchaneho s perlivou vodou a nekolika kostkami ledu.
Buon appetito! – jak to mluví na žapadním jadranskem pobreží neboli Dobar tek! – jak to praví na jeho vychodním
brehu a po nasemu: niech Wam smakuje! Mniam… nebo mnam! Nebo obojí… :)
Przemek

ŘEŠENÍ: Skála církve Nástupcem sv. Petra je ŘÍMSKÝ BISKUP – PAPEŽ.

Ten současný se jmenuje FRANTIŠEK.

Co víme o papeži Františkovi? … BŮH VŽDYCKY PŘEKVAPUJE.

31.08.

po

7:00

+ Eufrozinę i Josefa Pietraszów, za + Viktora i Annę Pietraszów, za + Emanuela i Justinę
Pl Za
Pietraszów, za + Annę i Adolfa Wiertelorzów

út

7:00

Cz Za Martu a Emila Palovy, Annu a Huberta Szyszkovy

st

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

01.09.
02.09.

čt

03.09.

pá

04.09.

so

05.09.

7:00

Cz Děkovná za 65 let života, s prosbou o Boží požehnání, zdraví a dar víry pro celou rodinu

+ 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

Pl

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
Za + Stefanię Brecherową, męża, synów Karla i Franciszka, jego żonę Gertrudę, + Josefa oraz za żyjącą
rodzinę
Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti

ne

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

07.09.

po

7:00

Pl

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz Za + členy rodiny Kolenčíkovy a za + Hanku Zábojníkovou

čt

7:00 Cz Za + Jiřího Ondračku, duše v očistci a za žijící členy rodiny, s prosbou o ochranu Panny Marie
18:00 Pl Za + Izabelę Raszyk (9.roczn.+) oraz + członków rodziny Łaciok
7:00 Pl Za + Lubomira Húskę, + rodziców Ladislava i Veroníkę Húsków oraz za + syna Jozefa

06.09.

08.09.
09.09.
10.09.

pá

11.09.

so

12.09.

sestru Pavlu Kozubkovou, u příležitosti 55. narozenin, s prosbou o potřebné milosti a za žijící členy
18:00 Cz Za
rodiny do ochrany Boží
7:00 Cz Za + Marii a Leopolda Rzedecké
18:00 Pl Za naše farní společenství
7:30

ne

13.09.

po

14.09.

Barbarę i Andrzeja Burzyńskich, brata Aleksandra, całą rodzinę Burzyńskich, Czerneków oraz za
Pl Za
dusze w czyśćcu

+ Miroslava Kulu (4.výr.+), rodinu Kulovou, s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie
Cz Za
pro žijící členy rodiny
10:30 Pl Za + Marię Guziurową (niedoż.85), + męża Rafaela oraz za całą żyjącą i + rodzinę i dusze w czyśćcu
18:45 Cz Za + Jarmilu Rolencovou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
7:00 Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wytrwałość na tej drodze życia
18:00 Cz Za + Henryka Kaczmarczyka, Marii a Henryka Burovy a za duše v očistci
9:00

út

7:00

st

18:00 Cz O pomoc v záchraně manželství a v tíživých situacích a za návrat dětí do rodiny

čt

7:00

15.09.
16.09.
17.09.

Cz Za Jaroslavu Rolencovou a duše v očistci

+ manželku Zuzanu Novákovou (3.výr.+), + manželé Emílii a Pavla Hrtusovy, za žijící členy rodiny
Cz Za
z obou stran, s prosbou o ochranu Matky Boží

Za + Jana Kowalę (9.roczn.+) oraz za żyjących i + członków rodziny Kowala, Lalurny, Zdziebło i Zoń
Za + Martę Kušnírikową, dusze w czyśćcu oraz za żyjącą rodzinę, powierzając ją opiece Matki Bożej
18.09.
Za + i žijící rodinu Waliczkovou, Suchoniovou, Poloczkovou a Bukowczanovou
Za Annu Diurákovou, s prosbou o Boží pomoc a milost uzdravení k 20. narozeninám
so
19.09. 18:00 Pl Za + Marię Konesz, z prośbą o błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny Konesz, Bartoš oraz
Owczarzy
pá

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

Pl
Pl
Cz
Cz

ne

7:30

Pl Za + Józefa Wierzgonia, żonę Marię, córkę, 3 synów, rodziców z obu stron

9:00

Cz milu, + Václava, dceru Vlastu, za + Annu Koplovou a za bývalé a současné členy karvinské scholy, jejich

Za + Marii Novotnou (4.výr.+), její + rodiče Jakuba (29.výr.) a Vlastu (22.výr.), sourozence Jana, Lud-

20.09.

10:30 Cz
18:45 Cz
po

21.09.

7:00

Pl

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz

22.09.
23.09.

čt

24.09.

pá

25.09.

so

26.09.

7:00

Cz

18:00 Pl
7:00

Pl

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

rodiny, přátele a dobrodince
Za + Annu a Vendelína Volfovy, + Anastazii a Josefa Pukowiecovy, rodiče z obou stran, s prosbou
o pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro žijící členy rodiny
Za naše farní společenství
Za Martina Lovasa
Za + Rudolfinu Wrožynovou, manžela, sourozence a rodiče, za + Františka Wrožynu, manželku, sourozence, rodiče a duše v očistci
Za umírající, s prosbou o přímluvu sv. Josefa
Za + členy rodiny Szwarcové, Malířové, Ferfecké, Mitrengové a za duše v očistci
Za + Alfonsa Derlicha (10.roczn.+), jego żonę Walerię, prosząc o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny
Za + Marię Śniegoniową (2.roczn.+), + z rodziny Śniegoniów, Kocifajów, Droščaków oraz dusze
w czyśćcu
Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
Za + syna Richarda Hanzla, + rodiče, 2 bratry, švagrovou a za žijící rodinu, s prosbou o Boží ochranu
Za + męża Franciszka Rewendę, + rodziców z obu stron, + Marię i Jana Benków, + rodzinę Giemrotów, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny i Marii
Za + Richarda Kretka (45.roczn.+), żonę Annę, syna, wnuka oraz za + rodzinę Kretków i Machtów,
prosząc o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny
Za + Libuši Šmaňkovou (nedož. 70) a za + Marii Fikačkovou (1.výr.+)
Za + Erwina Staniowskiego i + rodziców z obu stron
Za naše farní společenství
Za + Olgę Farnikową, jej rodziców Ochodków oraz całą żyjącą rodzinę
Za + Adolfa Eliasze a jeho manželky Františku a Marii
Děkovná Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní, s prosbou o další a za duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje a za + P. Řeháka a děkana Karla Blahuta

7:30

Pl

28.09.

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

Cz
Pl
Cz
Pl
Cz

út

7:00

Cz

st

18:00 Cz Za Rudolfa Śmigu (13.výr.+), jeho rodiče a za žijící rodinu do ochrany Boží a Panny Marie

ne

27.09.

po

29.09.

čt

01.10.

pá

02.10.

so

03.10.

ne
04.10.

7:00

Cz Děkovná Bohu a Panně Marii za 60 let manželství, s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro celou

+ z rodziny Brodów i Owczarzy oraz za żyjących członków tych rodzin, powierzając ich Opatrzności
18:00 Pl Za
Bożej
7:00 Pl Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
18:00 Cz Za Aloise Dvořáka
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
18:00 Pl Dziękczynna za Hildegardę Cachel z okazji jubileuszu 90 urodzin
7:30 Pl Za + Jiřígo Harazima, + Helenę Strzebowską oraz dusze w czyśćcu
9:00 Cz Za + rodiče Jána a Agnešu Vozarovy, bratra Leopolda, sestry Danielu, Blaženu a Martu Vozarovy
10:30 Cz Za + Františka Balase (nedož.80), za rodiče z obou stran a za žijící členy rodiny do ochrany Boží
18:45 Cz Za naše farní společenství
Omlouvame se ža prípadne chyby ve jmenech, umyslech a casech msí svatych.
Naležnete-li takovou chybu, kontaktujte nas, prosím.

Mešní úmysly na rok 2020
jsou již všechny obsazeny.
Zapisovat umysly na 1. pololetí roku 2021
bude možne od listopadu/prosince
(bude jeste upresneno).

Vetsina navstevníku kostela si po príchodu sedne do lavice a požvedne oci k oltari. Jaky pohled se hned nabíží?
Svatostanek, obražy, sochy, kvetiny, ale take lavice, dlažba, okna, dvere... Aby pohled byl opravdu krasny, musí se
toto vse pravidelne uklížet.
Kdo a kdy to dělá?
Ve farním kostele každe pondelí dopoledne, 10 osob (ženy
a jeden muž), letos o praždninach i slecna Eliska.
Narodnost: evropska.
Prumerny vek: 71.
Nemoci: cely lekarsky lexikon.
Stížnosti: minimalní.
Podobne i v ostatních nasich objektech. V Karvine-Dolech
se stara rodina Rudolova, u svateho Marka paní Sanakowa,
v kaplicce ve Starem Meste paní Vecerova, ve starem Raji
paní Pawlicžkova, v kapli v Darkove pan Schwarž...
Úklidovy kolektiv ma dokonce i sveho patrona – svateho
Marcela :)
Proč ale píšu toto shrnutí? Nikdo ž uklížející cety se nechce vychvalovat. Každy, kdo se na to aspon trochu cítí,
komu to ždraví a cas dovolí, prichaží s velikou radostí, aby žbavil nase kostely žnamek každodenního užívaní.
Nicmene ubíhající cas se stale více podepisuje i na celem kolektivu. Prumerny vek se neustale žvysuje a sil pomalu ubyva.
Proto bych chtela i touto cestou opet vyžvat každeho, kdo ma chuť, sílu a možnost, aby se pridal k uklidove parte
farníku, kterí s usmevem na rtech každe pondelí (a nejen pondelí... u sv. Marka je take potreba pravidelne uklížet
a na jednoho cloveka toho je až moc) slouží ostatním.
Jak se muže do uklidu žapojit uplne každy? Zkuste se, až nekdy budete sedet v kostelní lavici, podívat dolu, pod
sebe, na žem. Behem uklidu v techto místech mnohdy naležame poklady: žvykacky, papírky, knoflíky, bonbonky,
bryle, cepice, rukavice apod. Poslední tri ukladame do krabice u sakristie, ale vse ostatní je treba vžít a vyhodit.
Když si vsimnu neceho ležícího na žemi, není nic jednodussího, než to žvednout a po odchodu ž kostela vyhodit.
Vsem ženam i mužum, kterí se o nase kostely starají, bych touto cestou chtela podekovat.
Ludmila Tedeschi

***

Každý čtvrtek– žacína bežprostredne po ranní msi

svate spolecnou modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství (cž), ukoncení vedene, v 17:30 spolecnou
modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství (pl)
a svatostnym požehnaním.

04.09. – mse svata v 7:00 (pl) a 18:00 (cž).
Eucharisticka pobožnost s modlitbou Litanií
k Srdci Ježísovu, žasvetnou modlitbou a svatostnym požehnaním bežprostredne po každe
msi svate.

pátek 04.09. dopoledne (žhruba od 9:00)

čtvrtek 03.09. – památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
úterý 08.09. – svátek Narození Panny Marie
7:00 (cz)

pondělí 28.09. – slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
doporučený svátek
neděle: 18:45 (pl)
pondělí: 7:30 (pl), 9:00 (cz)

pondělí 14.09. – slavnost Povýšení svatého Kříže
pouť ve farním kostele ve Fryštátě
sobota: 18:00 (pl)
neděle: 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (pl), 18:45 (cz)
pondělí: 7:00 (pl), 18:00 (cz)

úterý 29.09. – svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

úterý 15.09. – památka Panny Marie Bolestné

středa 30.09. – památka sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

pondělí 21.09. – svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
7:00 (pl) kostel sv. Marka

čtvrtek 01.10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

středa 23.09. – památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

7:00 (cz)

pátek 02.10. – Památka svatých andělů strážných

Farní hudebníci
Tento tyden žacínají již pravidelne žkousky
nasich hudebních teles.

Komorní sbor se schaží v pondělky v 16:15-18:00.
„První“ žkouska bude v pondělí 31.08.

Scholička (pro deti od 5 do 10 let) se schaží v pátky
v 15:30-16:20. První žkouska bude v pátek 04.09.
Schola (pro žpevaky od 10 let) se schaží v pátky
v 16:30-17:45 a neděle před mší v 8:30, po mši
v 10:00-11:00. První žkouska bude v pátek 04.09.
Na vsechna setkaní žveme stavající i nove žpevaky. Mate-li aspon trochu hudební talent a chcete žakusit
(nebo tuto možnost poskytnout svemu dítku) radost že spolecenství, prace na spolecnem díle a vynaloženeho usilí k prohloubení ucasti v liturgii, prijďte meži nas.
Od pondelí 31.08. bude již farní kancelář otevrena standardne,
tedy v pondělky 9:30-11:00 a 14:30-16:00 a ve čtvrtky 15:00-16:00.
Do farní kancelare prichažím, pokud potrebuji: žapsat mesní umysl, domluvit krest, svatbu nebo pohreb, vystavit
potvržení o krtu... vyrídit jakoukoli administrativní žaležitost spojenou s farností.
pozn. Mimo úřední hodiny ve farní kanceláři nikdo není, tudíž v případě potřeby je třeba zvonit na Tomáše a Terku
a/nebo (po 16 hodině) na některého z kněží.

V neděli 13.09. oslavíme ve Frystate
slavnost Povýšení svatého Kříže, tedy
patrocinium farního kostela.
Mse svate že slavnosti budou dle nedělního pořadu bohoslužeb a v pondělí
v 7:00 (pl) a 18:00 (cz).
Odpoledne pocítame s kratkou pobožností v kostele a naslednym farním
dnem. Vse je žavisle na aktualních opatreních. Bližsí informace budou žverejneny v ohlaskach.
O víkendu 12.-13.09. budou

Dny evropského dědictví,

do kterych se nase farnost žapojí:
v sobotu 12.09.
- prohlídkovy okruh žamek + farní kostel
(žacatek na žamku ve 12:30, 13:30, 14:30
a 15:30)
- kostel sv. Petra ž Alkantary v Karvine-Dolech
(10:00-17:00)
- kostel sv. Marka (10:00-17:00)
v neděli 13.09.
- kostel sv. Petra ž Alkantary v Karvine-Dolech
(11:30-17:00)

Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

Výuka začne v týdnu od 14.09.2020.

