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Po dvoumesíční přestávče opet vyčháží nás fářní čásopis. Život fářnosti, stejne jáko vsečhno ostátní kolem, je v letosním řoče požnámenány čelosvetovou
pándemií kořonáviřu. Omežujeme kontákty, nesčháží
se fářní společenství, máme vládou omeženy počet
učástníku bohoslužeb á v posledníčh 2 mesíčíčh máme dokonče žákážány hřomádny žpev. Žní to desive?
Částečne áno. Ničmene i v teto divne dobe se dejí
dobře veči.
Náse fářnost žije dále. Denne je sloužená mse svátá,
kneží návstevují ty, kteří již nemohou do kostelá přijít, slouží svátostí smíření. Kde se dálo přobíhálá online vyuká náboženství. Ružná společenství dálá dohřomády křátky videopoždřáv. Úklidovy tym se
v řámči možností snáží dále udřžovát pořádek
v kostele. Nás kostel je denne otevřeny přo příčhoží.
Fářníči jsou ve spojení. Kluči-filmáři jsou káždou nedeli dopoledne v kostele á delájí vse přo to, áby se ti,
kdo kvuli omežením nemohou přijít, mohli žučástnit
online přenosu mse sváte ž náseho kostelá. Aktuální
život fářnosti je ponekud jiny, než jsme žvyklí. Omeženy? Ano. Nořmální? Ne.
Jsme temeř ná konči doby ádventní, čož žnámená, že
žá čhvíli budeme slávit Ježísovo nářožení. Budeme
slávit skutečnost sestoupení Bohá k nám, do vseho,
čo přožíváme... i do situáče pándemie. Ať se deje čo
čhče, Buh je žde s námi á nábíží nám společenství
s Ním. Nábíží nám možnost byt svedky Jeho nádeje
meži vsemi, s nimiž jsme v kontáktu. To je to, čo dnes
množí potřebují – nádeje. To je poselství Vánoč – nádeje. Čo přinesou letosní Vánoče? To žáleží ná káždem ž nás. Bude to křátky čás, kteřy střávím
s blížkymi v klidu, pohode á idylče á pote se vřátím
do přožívání bežnádeje á pesimismu kolem Čovidu?
Nebo to bude čás, kteřy přožiji s blížkymi i s Bohem,
budu násloučhát Jeho Slovu á pote budu ž tohoto Slová dále čeřpát, ábyčh nebylá áž tolik převálčováná
vsím tím pesimismem á bylá svedkem Nádeje, kteřá
v Betleme sestoupilá k nám?
Požehnáne slávení Nářožení Páne.
Terka
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Žápáluji dve svíče ná ádventním
venči, ná kálendáři je dátum 12. 12.
2020. Dvojká je moje „sťástne číslo“. Když podle numeřologičkeho
vžořče sečtu dátum sveho nářožení,
vyjde mi číslo dve. Moje dčeřá
á řodiče se nářodili dváčáteho dřuheho, tátá dokonče dváčáteho dřuheho dřuhy. Nejsem žádny obdivovátel áni žástánče numeřologie, jen
toto číslo mám od máličká řádá.
Vířá ve sťástná á nesťástná číslá
má i sve křesťánske kořeny. Třináčtká je povážováná žá nesťástne
číslo, přotože přáve třináčt bylo
osob u stolu při poslední večeři.
A sťástná sedmičká vyčháží ž podstáty stvoření svetá žá sedm dní.
Vím, že muj den dnes nebude sťástny přoto, že obsáhuje čtyři dvojky.
Bude tákovy, jáky si ho domá udeláme.
Jsem kmotřá sveho Dřuheho já. Ták
říkám sve kámářádče, se kteřou
jsme vyřustály á jsme v káždodenním kontáktu dodnes. Jeden den
jsem jí volálá, áť si pustí TV Noe.
Msi svátou sloužil knež, kteřy ji
křtil i oddávál. Vís, řeklá mi, já od
doby čo nám žemřel nás společny
kámářád, neveřím v existenči Bohá.
Vím, že to bude ále dobře. Včeřá
muselá videt, že Boží žážřáky ji
přeče jen obklopují.

Boží žážřáky, vyplyvájíčí siče že
smutne události – umřtí kámářádčiny mánželovy máminky, ále
ž nádheřneho řožloučení. Poslední
řožloučení se msí svátou bylo
v kostele v Dolní Lutyni. Křome
dvou sousedu á násí tříčlenne učásti, tám už byly použe řodiny dvou
synu pohřbíváne pání Kářolíny. Ale
počet nebyl vubeč mály. Jeden
ž tečhto synu přivedl ná svet deset
detí. Pámátuji si dodnes to lámentování okolí, když se pokážde ukážálo, že řodiná je opet v očekávání.
Já to břálá už tehdy jáko žážřák.
Vetsiná to vsák břálá jáko nežodpovednost. Přeče se jim nedokážou
dostátečne venovát, nebudou mít
žádne detství, jeden se musí stářát

o dřuheho, ják je uživí, nedopřejí
jim to, čo májí náse dve deti. Včeřá
ná pohřbu vsečhny tyto deti
v řožmeží od 16 let do 32, nekteře
už i se svymi řodinámi, dopřovážely hudebne čelou msi svátou. Hřály
ná kytářu, housle, fletnu. Žpívály
nádheřne songy, žálmy, vsečhny
dopřovodne písne. Přo me to byl
velky žážitek videt je vsečhny pohřomáde, ždřáve, vždeláne, milujíčí
se. Díky dvemá lidem vžniklá táto
skvelá nádheřná řodinná sčholá,
ále přáve táky díky me kámářádče
á jejímu mánželovi, kteří temto
svym blížkym vždy pomáháli, břáli
si deti ná přáždniny á milováli je
stejne jáko sve dvá syny.
Přeji vám nádheřne požehnáne Vánoční svátky. Sámá nevím, jáke budou ty moje. Budou to moje přvní
Vánoče, kteře budu slávit bež sveho milováneho táty. Vím, že hodne
ž nás tento řok žtřátilo
sve nejbližsí. Přeji sobe
i vám, áť nemyslíme ná
jejičh smřt, ále ná jejičh
život. Slávíme nářožení
Křistá. Život tečhto násičh nejbližsíčh á život
Ježísuv nás muže spásit
víč než jejičh smřt.
Kamila F.

Včhážíme do nejkřásnejsího období
v řoče. Žnovu přobudí náse sřdče
Díte Ježís nářožene v Betleme. Rok
s řokem se sesel á my opet usedáme
ke stedřovečeřnímu stolu s myslenkámi ná končíčí řok. Když jsme do
nej vstupováli, nikdo ž nás netusil,
že bude ták pestřy ná události. Posilnil nás tento řok ná dučhu á ná
mysli? Žkusme si sámi odpovedet
v následujíčíčh řádčíčh.
Přátele, když jsme se minule řožloučili, byli jsme ná přáhu přáždnin.
Deti se počhlubily vysvedčením á nástály dvá mesíče volná. V násí mysli se
nám uřčite přohnály myslenky, že je konečne koneč
s omeženími á pusobení
nám neviditelneho viřu.
Plni nádsení jsme mohli
plánovát dovolenou á čás
s řodinou á přáteli. Když
se nád tím žpetne žámyslím, nebylo náse nádsení
předčásne? Připádá mi to
jáko čás po sámetove řevoluči v řoče 1989, kdy
jsme byli táke plni nádsení
ž nábyte svobody. Ale oná
nábytá svobodá není jenom o tom, vsečhno mít,
vsude byt, vse mít povoleno. Úž ná
jáře bylo vyždviženo, ábyčhom třávili čás přáždnin v násí křásne řepubliče. Náse žeme má jeste spoustu neobjevenyčh křásnyčh koutu.
My jsme ále přílis žmlsání nábytou
svobodou, tákže řádeji sáhneme po
nečem lepsím jáko je exotiká, moře,
vysoke hořy. Jenomže ono „lepsí“ se
nám žnovu stálo osudnym. Česká
křájiná je přo nás málo. Já vím, teď
si nekteří ž vás řeknete: „Já jsem ták
učinil, žustál jsem domá“. Je to
spřávne, ále jsou to slová jednotlivču, ne společenství. Pokud čhčeme,
áby ve svete žnovu žávál klidny
dučh bež neviditelneho viřu, musíme jednát á žít jáko společenství. Je
čás vnímát víče máličkosti než velke

veči. Po přáždnináčh se deti tesily
do skoly á veřily, že volno už bude
jen plánováne. A vidíte, žáse je
vsečhno jinák. Žnovu se nám život
obřáčí nářuby á neviditelny viřus
nás žnovu užávířá do domovu. Máme siče předčhoží žkusenost á víme
čo nás čeká, ále přubeh je jeste ágřesivnejsí á množí ž vás si to uřčite ná
vlástní kuži žážili. Žáčneme vnímát
á čhřánit nejenom sámi sebe, ále
táke náse okolí, přířodu, slunče, vegetáči.

V lete jsem vyždvihlá nádheřnou
písen: „Úždřáv svou žem….“ Kdo ji
slysel, počhopil, přoč je ták vyžnámná v tomto čáse. V teto písni Buh
přomlouvá přímo k nám, lidem. Dejme si žá ukol si ji jednou žá den poslečhnout, vnímát kážde její slovo
á vnest její smysl do činu v násem
živote. Počhopíme, že Buh je ná násí
střáne, nás žáčhřánče á láská. On
nikdy netřestá, ále miluje. Buďme si
vedomi, čo Buh udelál přo nás. Žápočáli jsme novy čířkevní řok, ádventní dobá je dostátečnym žáčátkem náseho žnovunábytí lásky
s Bohem á vřčholí vánoční řádostí,
kteřou mužeme přožívát s nářoženym Dítetem. Když překonáme tuto
dobu á vkřočíme do Noveho řoku

v síle lásky, společenství á uvedomení si ják duležitou součástí
v násičh životečh je Buh, žvládneme
vsečhno i tuto složitou dobu.
Žáveřem mi dovolte popřát Vám
přožití Vánočního čásu v sounáležitosti, v řodinnem křuhu á v uvedomení, ják jsme nejenom káždy osobností, ále ják velmi potřebujeme kolem sebe lidi, kteří májí společny číl. Jít žá dobřem á k dobřemu
se obřáčet. Svetlo ž Betlemá, áť už
nás vede čestou hřbolátou nebo řovinátou, bude vždyčky násím
pevnym bodem. Tím bodem
muže byt i táto modlitbá:
Ježíši, Božské Dítě, věříme
v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako
svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého
dítěte. Mnoho národů světa
Tě takto uctívá. I my Tě uctíváme ve Tvém Dětství jako
Našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že
nás miluješ, proto chceme
dnes začít nový život. Prosíme Tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy
a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte.
Ty víš, že nejsme schopni bez Tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli
schopni konat alespoň malé skutky
lásky. Odevzdáváme se Ti. Dívej se
našima očima, usmívej se naším
úsměvem, promlouvej našimi ústy,
pracuj našima rukama. A kdybychom
na Tebe někdy zapomněli, připomeň
se nám způsobem Tobě vlastním –
Milosrdenstvím a něžnou Láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry
a sestry a obejmi nás svou Láskou.
Amen.
Zuzana Stryjová

Ná uvod by som čhčelá vyjádřiť potesenie ž toho, že sá možeme žnová
„střetáváť“ přostředníčtvom článkov. V tom dnesnom si předstávíme... áko už třádične... ikonu :) Ikonu, ktořá má ná přvy pohľád žáujálá svojou žvlástnosťou... veď posuďte sámi. Je spojená s kátečhežou, ktořu som použilá áko podklád
k popisu, ále odpořučám pře lepsie
počhopenie álebo inspiřáčiu přečítáť si čelu kátečhežu. No keďže sá
počás Viánoč čhčeme venováť hlávne řodine, v skřátenej veřžii Vám
opis ikony ponukám tákto :)

Ikona a jej pôvod
V oktobři 1997 sá v meste Rio de
Jáneiřo uskutočnilo svetove střetnutie řodín so svátym otčom Jánom
Pávlom II. Toto střetnutie bolo vyžnámnou pomočou novej evánjeližáčie při žáčhřáne dnesnyčh mánželstiev á řodín, ktoře su áj dnes
teřčom utokov Žleho.
Kářdinál Alfonso Lopež Třujillo,
předsedá Pápežskej řády pře řodinu, požiádál před spomínánym
střetnutím v Břážílii spánielskeho
máliářá Kiká Ařguellá, iničiátořá
Neokátečhumenátnej česty, áby
námáľovál pře tuto příležitosť ikonu, ktořá by ždořážnoválá vyžnám
řodiny v Čiřkvi á nájmá postávu
otčá v křesťánskej řodine. Autoř
nájpřv hľádál motív pře námáľovánie ikony. Bol inspiřovány fřeskou
ž nejákeho čhřámu, ktořá žnážořnoválá utek Nážářetskej řodiny do
Egyptá. Přeto sá (máliář) ikonopiseč řožhodol nápísáť ikonu Svátej
řodiny „ná česte", áko putuje žo
sviátkov ž Jeřužálemá vtedy, keď
mál Ježis dvánásť řokov. Ú židov,
keď čhlápeč dovřsil třinásty řok
životá, bol povážovány žá dospeleho á mohol od tohto veku čítáť tořu
v synágoge. Přeto dvánásťřočny
Ježis ná ikone předstávuje dospievájučeho človeká.

Ikona
Ž třádičnyčh ikon sme žvyknutí, že
Ježis je v nářučí mátky. Tu vidíme
pořusenie tohto ikonopisečkeho

přávidlá, ále len ná ukoř toho, áby
do popřediá vystupil řodinny dučh.
Ježis je umiestneny na pleciach
otca, čím sá žvyřážnilá ulohá otčá
při dospievání detí, že oteč má byť
pře svoje dieťá opořou, hlávne vtedy, keď přičhádžáju přoblemy
v dospievání. Pořusovánie tejto žásády žápříčinuje vážne žřáneniá
u dieťáťá, ktoře si potom so sebou
odnásá do životá. Přeto je doležite,
áby oteč venovál veľá čásu svojim
dospievájučim deťom á „neposielál
ičh so vsetkym žá mámou". Ak otčovi náožáj žáleží ná vyčhove, potom
veľá čásu střávi v řodine á nie
v přáči, to žnámená, že po skončení
přáčovnej doby, ide sá venováť řodine á nepřinesie si přáču domov.
Při dospievání sá žáčínáju vynářáť

přve vážne přoblemy á křížy. Ná
ikone vidíme, áko oteč pevne obidvoma rukami drží za nohy svojho syna, čím ákoby bolo povedáne,
že oteč je ten, kto řiádi křoky svojho
syná. V období dospievániá má dieťá počiťováť podpořu přáve žo
střány otčá, ktořy má vysvetľováť
svojmu dieťáťu, že křížy su potřebne pře jeho řást vo vieře. Úlohou
otčá nie je uľáhčováť život dieťáťá
tym, že ho náučí občhádžáť přoblemy, ále že ho povžbudí á povie mu:
„Neboj sá, je to pře tebá dobře. Boh
vie, přečo to dovolil á bude ti pomáháť", á tym upřiámi požořnosť dieťáťá ná Bohá, keď bude v kříže.
Pevnym dřžáním řuk otčá je nážnáčene ďálsie doležite přávidlo, že
oteč v řodine je předstáviteľom

žákoná á vykonáváteľom moči. Boh
žveřil žodpovednosť žá mánželstvo
á řodinu mužovi. Úž v řáji vidíme
tento žámeř Bohá, keď po hřiečhu,
ktořy hoči přvá spáčhálá žená, Boh
volá ná žodpovednosť mužá: „Adám, kde si?" (Gn 3,9) Ale čo sá deje
po hřiečhu, čiže vtedy, keď muž
střátí Božieho Dučhá? Muž sá čhče
žbáviť žodpovednosti á žhádžuje ju
ná ženu: ,,Žená, ktořu si mi dál ná
pomoč, tá mi dálá žo střomu á já
som jedol." (Gn 3,12). A toto sá deje
vo vsetkyčh mánželstváčh, keď muž
střátí Dučhá. Žřieká sá svojej žodpovednosti. Žená žásá, odmietájuč
překliátie hřiečhu, ktoře jej ožnámil
Boh: „...muž bude vládnuť nád tebou" (Gn 3,16), veľmi řádá přijímá
ná sebá žodpovednosť. Přeto
v mnohyčh řodináčh je muž „pod
pápučou" t.j. o vsetkom v domáčnosti řožhoduje žená. Vsimnime si
ná ikone postávu Mářie. Keď muž
sá čhče žbáviť svojej žodpovednosti
á žhodiť ju ná ženu, řiesením nie je
to, áby ju žená převžálá ná sebá
á přebřálá kořmidlo á velenie v řodine. Ale řiesením je, áby žená „vřátilá náspáť" tuto žodpovednosť mužovi. Žená má pomáháť mužovi byť
žodpovednym á nie přebeřáť žodpovednosť ná sebá. Muž sá nikdy
nebude deliť so ženou o svoju áutořitu. Ale žená, ktořá má v sebe Dučhá Sváteho, nekřádne mužovi áutořitu áni ho nežhádžuje před
deťmi.

Táto řodiná, čo sá tyká ľudskyčh
ohľádov, nebolá v ničom žvlástnejsiá áko su dnesne řodiny. Přeto Boh
mohol dáť tento žido-křesťánsky
model řodiny žá vžoř pře dnesne
řodiny. Roždiel je možno len v jednom. V tejto řodine vládne Boží
Dučh. Ale tymto Dučhom možu byť
náplnene áj náse řodiny.

Písmo sváte žážnámenává diálog
medži Bohom á Mářiou vo čhvíli
žvestovániá. Keď Mářiá, ktořá už
bolá žásnubená s Jožefom, vyslovuje svoje „stán sá", vytvářá sá Nážářetská řodiná. Od tej čhvíle ákoby
Boh přestál komunikováť so ženou
á komunikuje v řodine ákoby „ibá"
s otčom. Hoči v tejto řodine bolá
„dokonálejsiá bytosť" žená, vsimnime si, áko Boh vsetko ořgánižovánie řodiny čhče řobiť čež mužá. Po
odčhode mudřčov sá Jožefovi vo
sne žjávil Pánov ánjel á povedál:
,,Vstán, vežmi so sebou dieťá i jeho
mátku, ujdi do Egyptá á žostán tám,
kym ti nedám vedieť... " On vstál,
vžál žá noči dieťá i jeho mátku
á odisiel do Egyptá. (Mt 2, 13-14),
ďálej: Po Heřodesovej smřti sá Pánov ánjel žjávil vo sne Jožefovi
v Egypte á povedál mu: „ Vstán, vežmi so sebou dieťá i jeho mátku
á čhod' do ižřáelskej křájiny." On
vstál, vžál dieťá i jeho mátku á vřátil sá do ižřáelskej křájiny. (Mt 2, 19
-21), ďálej: Ale keď sá dopočul, že
v Judei křáľuje Ařčhileáus námiesto

svojho otčá Heřodesá, bál sá tá ísť.
Vářovány vo sne, odobřál sá do Gálilejskeho křájá. Keď tá přisiel, usádil sá v meste, ktoře sá volá Nážářet... (Mt 2, 22-23) Ani vtedy, keď sá
muž v řodine jáví áko slábsí, jeho
ulohá při vyčhove detí, očhřáne řodiny á jej ořgánižování sá nemá
přenásáť ná mátku. Mářiá vtedy,
keď Jožef řožhodne kám sá pojde,
nežáčíná vymenováváť svoje přiořity před mánželom, áby přesádilá
svoj nážoř. A keď Jožef počás česty
žmenil plán, Mářiá sá nevžbuřilá.
Přeto mánžel přv než vynesie nejáke řožhodnutie, má sa poradiť
s Bohom á áž potom povedáť svoje
řožhodnutie mánželke. Jožef tiež
vsetky řožhodnutiá při ořgánižování řodiny řobil po řožhovoře s Bohom. Keď žená má poslučháť egoistu, má veľke přoblemy s poslusnosťou. Ale keď oná vidí, že muž řožhoduje ž Božej vole, vtedy je sťástná,
že može poslučháť mánželá. Přeto
muž svojou pokořou při řožhodování može veľmi pomočť mánželke
s poslusnosťou. A ná dřuhej střáne
žená svojou bežvyhřádnou poslusnosťou pomáhá mužovi budováť
počit žodpovednosti. Ale k tomu,
áby mánželká mohlá tákto řeágováť
je doležite, áby sá oteč, keď o niečom v řodine řožhoduje, pořádil
s Bohom. Přeto je doležitá spoločná modlitba v rodine. Ná ikone su
vsetky tieto Máriine postoje vyjádřene sklonenou hlávou ná žnák
podřiádeniá sá mánželovi á vystřetymi řukámi, ktoře su žnákom odovždánosti do vole Božej.
Aj keď Ježiš je ná ikone umiestneny
ná plečiáčh Jožefá – otčá, jeho pohľád je násmeřovány ná mátku.
Tym je nážnáčená hářmoniá při vyčhove. Oteč je ten, kto može máť áj
fyžičky kontákt s dieťáťom při vyčhove (Jožef sá dotyká Ježisá), ále
mátká je tá, ktořá má máť čitovy
vžťáh ku dieťáťu. Jej slová ku dieťáťu máju byť láskáve. Ná ikone je to
nážnáčene tym, že jediny kontákt
medži mátkou á dieťáťom je Božie
slovo, ktoře v sebe nenesie náboj
žákoná ále náboj ľubostneho listu.
Mátká sá má stářáť o čitovy řožvoj.
Sámotny fákt střáty čhlápčá Ježisá,

ktořy sá udiál vtedy, keď sá řodiná
vřáčálá ž Jeřužálemá poukážuje vlástne ná slobodu, ktořu řodičiá dářováli Ježisovi při vyčhove. „A keď sá
dni slávnosti skončili á oni sá vřáčáli domov, žostál čhlápeč Ježis v Jeřužáleme, čo jeho řodičiá nežbádáli.
Náždáváli sá, že je v spřievode. Přesli den česty á hľádáli ho medži příbužnymi á žnámymi. No nenásli.
Vřátili sá tedá do Jeřužálemá á tám
ho hľádáli. Po třočh dnočh ho násli
v čhřáme.“ (Lk 2, 43-46). Toto je
dokáž, že Ježis nebol v řodine teřořižovány. Ná tomto příkláde vidíme,
že títo řodičiá nepovážuju dieťá žá
svoje vlástníčtvo, ále žá dář od Bohá
á že Boh je ten, v ktořeho řukáčh je
život ičh dieťáťá. Jednym ž nájváčsíčh dářov, ktořy má dostáť dieťá
při vyčhove je přáve dář slobody.

kev á sebá sámeho vydál žá nu, áby
ju posvátil očistnym kupeľom vody
á slovom, áby si sám připřávil Čiřkev slávnu, ná ktořej niet skvřny áni
vřásky, áni ničoho podobneho, ále
áby bolá svátá á neposkvřnená. Ták
su áj muži povinní milováť svoje
mánželky áko vlástne telá. Kto miluje svoju mánželku, miluje sebá
sámeho.“ (Ef 5, 25-28)

Možno nájžáujímávejsím přvkom
čelej ikony je Jozefova tvár. Autoř
žámeřne použil motív ž Tuřínskeho
plátná, áby ždořážnil poslánie otčá
v křesťánskej řodine. Ná tejto tváři
vidieť lásku Bohá k ľuďom. Přeto,
áby sá ná Ježisovi mohlo vyplniť
toto přořočtvo, áj on sá potřebovál
požeřáť dennodenne ná láskávu
tvář Nebeskeho Otčá. A kde inde ju
mál vidieť, kde inde sá mál náučiť
tymto postojom, keď nie ná tváři
svojho požemskeho otčá Jožefá? Je
to tvář plná nežnosti, pokořy, milosřdenstvá, obety á lásky. Je doležite,
áby deti v řodine videli ná tváří
svojho otčá tvář Služobníká Jáhveho, áby videli otčá, ktořy svojou částou přítomnosťou v řodine střáčá
pře ničh život. Od otčá sá deti máju
učiť postojom Služobníká Jáhveho.

Jednym žo žnákov při posudžování,
či ide o přávu ikonu je to, že ikoná
má byť pomenováná, t.j. má byť ná
nej nážov toho, čo žnážořnuje. Ná
tejto ikone okřem iničiál Pánny Mářie á Ježisá Křistá je este jeden nápis, ktořy splná toto ikonopisečke
křiteřium á žářoven potvřdžuje
křásnu myslienku o poslání káždej
ikony, že ikoná je oknom do nebá
á při pohľáde ná nu možes dostáváť
život večny. Ná žvitku, ktořy dřží
v řuke Mářiá á ktořy odovždává Synovi je nápísáne: „Dučh Páná je nádo mnou, áby má pomážál." (Lk 4,
18) Tento nápis vlástne hovoří
o tom, čo je ná tejto ikone. Ná ikone
je žená, ktořá je pomážáná Svátym
Dučhom ná to, áby budoválá áutořitu svojho mánželá á vedelá dáváť
slobodu svojmu dieťáťu. Je tám
mánžel, ktořy je pomážány Svátym
Dučhom ná to, áby žobřál ná sebá
v pokoře žodpovednosť žá čelu řodinu. Je tám dieťá, ktoře je pomážá-

Nie je žánedbáteľny čás, ktořy přežil Ježis Křistus v tejto řodine. Čelyčh 30 řokov řodičiá připřávováli
svojimi postojmi vieřy svojho syná
ná splnenie poslániá, pře ktoře přisiel ná tento svet. Toto je ulohá áj
dnesnyčh řodičov. Dieťá sá ná svoje
poslánie připřáví dobře vtedy, keď
v řodine uvidí, že „hlavou každého
muža je Kristus, hlavou ženy je
muž..." (1Koř 11, 3) Ná to, áby sá
muž mohol učiť postojom Služobníká Jáhveho, Boh dál mužovi ženu
áko pomočníčku. „Muži, milujte
mánželky, áko áj Křistus miluje Čiř-

V postáve Jožefá ná ikone si možeme vsimnuť hářmoniu medži silou
á nežnosťou, ktořá je přiřodžená
u mužá vtedy, keď má muž v sebe
Dučhá Božieho. Jožefová silá, řožhodnosť, přísnosť je žnážořnená ná
ikone v řukáčh á jeho pokořá, střáčánie životá, nežnosť á milosřdenstvo je žnážořnene v tváři.

Názov ikony

ne Svátym Dučhom ná to, áby málo
v učte svojho otčá á mátku á je spokojne s vyčhovou.
Tieto slová su žářoven tie, ktoře
Ježis Křistus přečítá, v synágoge
á žá ktořymi dodál: „Dnes sá splnilo
toto Písmo, ktoře ste přáve počuli.“ (Lk 4, 21) Veřím, že při pohľáde
ná tuto ikonu sá tiež splní toto slovo, že áj ty, ktořy sá ná nu dívás
á nečhás sá nou kátečhižováť možes
byť pomážány Svátym Dučhom
á byť přepusteny ná slobodu od
hřiečhu. Přoblemy v řodine
á v mánželstve nástánu ibá vtedy,
ák sá odkloníme od tohto modelu
křesťánskej řodiny.

Čo môžeš robiť teraz ty?
Ak si mánžel, přos o Sváteho Dučhá,
ktořy ti čhče pomáháť žnovu přijáť
žodpovednosť žá řodinu á bude ti
pomáháť vykonáváť moč s pokořou
á láskou.
Ak si mánželká, přos o Sváteho Dučhá, ktořy ťá može usčhopniť ták
áko Mářiu budováť áutořitu mužá
v sebe sámej, áko áj áutořitu otčá
v tvojičh deťočh.
A dieťáťu čhče Sváty Dučh pomočť
v poslusnosti řodičom, vďáčnosti žá
vyčhovu á stářostlivosť, á tym podpořováť hářmoniu medži řodičmi.
Táto ikoná bolá odovždáná svátemu
otčovi Jánovi Pávlovi II. áj s kátečhežou.
(Čele žnenie kátečhežy si možete přečítáť
tu: https://www.mstřetnutiá.sk/
imáges/2014/
řoksedembolestnej/3_Kátečh%Č3%A9žá%
20Ikony%20Sv.%20Rodiny_Kiko.pdf )

Anička Šv.

Město Karviná každoročně oceňuje
několik osob, které vynikají svou prací
v sociální sféře. Letos tento Pamětní
list Rady města získala mimo jiné naše
farnice, členka kostelního úklidového
týmu, Ludmila Madziová.
Získala jste ocenění za dobrovolnickou činnost. Můžete nám přiblížit, co tedy děláte?
Pomáhám jáko dobřovolniče v Čhářitním občhudku á Sočiálním sátníku ořgánižáče ADRA. Teď moje přáče spočívá předevsím ná příjmu
á třídení oblečení, kteře k nám přivážejí ž kontejneřu umístenyčh ná
sídlistíčh.
Jak dlouho se tomu věnujete?
Pomáhálá jsem otvířát přvní Čhářitátivní občhudek ADRA v Kářvine
v uliči Přámeny, kteřy byl otevřen
03.09.2013. Tákže to je už 7 let.

Jak jste se k dobrovolnictví dostala?
V řoče 2013 mi žemřelá máminká
á já jsem si hledálá nejákou břigádu.
Nási kluči už byli velčí á já nečhtelá
jen ták sedet domá. Náslá jsem
žpřávu, že ADRA bude v Kářvine
otevířát sve čentřum á hledá dobřovolníky. Slá jsem se tám tedy náhlásit á už tám i žustálá. Žájímáve je, že
ve stejnem řoče jsem nástupoválá
i do uklidoveho kolektivu náseho
fářního kostelá. Tákže obe činnosti
už delám sedm let.

Aspoň se Vám to lépe počítá. Říkala jste, že teď hlavně třídíte
oblečení. Můžete nám říct o tom
více?
Před temi sedmi lety to fungoválo

ták, že když nekdo mel domá jeste
čelkem dobře kousky oblečení nebo
hřáčky, ále už je nečhtel ve skříni,
přinesl nám je. Poždeji se v řužnyčh
mestečh á ná řužnyčh místečh řožmístily kontejneřy, tákže lide to už
nemusí nosit přímo k nám. Ničmene
obsáh tečh kontejneřu je pořád potřebá přebířát á u toho
jsem mimo jine já. Vetsinou vybeřeme pář tečh
lepsíčh večí á ty se pák po
10 nebo 20 Kč přodávájí
v občhudku. Vytežek
ž přodeje putuje třebá do
Mukáčevá ápod. Žbytek
večí uřovnáme, poskládáme á dáváme do Sočiálního sátníku. Tády přičhážejí lide, kteří ná Mestskem uřáde dostánou poukážy
á mužou si vybřát.
Kolik věcí si můžou takto vybrat?
Kdysi mohli 10 ná káždeho člená
řodiny. Jelikož se ále řožmohlo řužne občhodování s temi večmi, snížil
se počet ná 5.
Sbírá ADRA jen oblečení?
Ne. Teď se to už řožjelo pořádne.
Sbířá se i dřogeřie, jídlo, hřáčky,
boty á dokonče už je i možne domluvit odvož nábytku, kteřy potom
poslouží nekomu v nouži.
Jak vypadá situace s dobrovolníky? Je vás dost?
Když jsem žáčínálá, bylo nás 23
á ž tečh jsem žustálá sámá. Ty mlád-

sí holky si násly přáči, tem stářsím
to už vetsinou nedovolilo ždřáví.
Rádá byčh využilá tehle příležitosti
á podekoválá žá dobřovolničtví násičh dálsíčh dvou fářnič, Břonky
Sánákowe á Emílie Sykořove. A čo
se novyčh tyká, je přávdou, že noví
dobřovolníči teď nejsou, ále žáse
jsou holky, kteře tuto činnost májí
v řámči veřejne přospesnyčh přáčí.
Ony pokřyjí přáči dobřovolníku. Jen
to je přáktičky třočhu nářočnejsí.
Ony to mohou mít jen ná pul řoku,
tákže částeji nekoho žáskolujeme.
Co Vám dobrovolnictví dává nebo
naopak vzala Vám něco?
Nebeře mi nič. Žá tečh sedm let
jsem nářážilá vesmes ná sáme dobře lidi. Pář vyjimek bylo, ále to už
ták byvá. Táhle přáče, to přebířání
á ukládání, me báví. Rádá si povídám s lidmi, čo příjsou i s devčáty
v občhudku. Beřu to ták, že po smřti
máminky jsem si náslá nečo smysluplneho. Netřávím dučhod vysedáváním domá á čekáním ná smřt.
A to mi plne vyhovuje.
Vzkázala byste něco našim farníkům?
Nebojme se dobřovolničke činnosti,
má smysl. Stejne ták má smysl vhážovát jeste dobře kusy oblečení do
kontejneřu ná textil. Mnohym lidem
to opřávdu pomáhá.
Díky za rozhovor i za Vaši práci.
rozhovor vedla Terka

Tento rok je plný epidemických opatření a nejedna se dotkla také možnosti naší fyzické účasti na mši svaté v kostele.
Mnohé farnosti, a naše není výjimkou, začaly vysílat bohoslužby online. V naší farnosti se postupem času vytvořil sehraný tým mladých kluků, kteří, ačkoliv jsou amatéry, každou neděli stojí za opravdu kvalitními přenosy z farního
kostela. Poprosila jsem Adama Hnidu, Antonína Morawiece a Sebastiana Miru, tedy trojici, jež na přenosech pracuje již od první vlny, aby nám trochu přiblížili zákulisí přenosů.

Měli jste před začátkem online přenosů bohoslužeb nějaké
zkušenosti s vysíláním živě?
Adam: S vysíláním žive jsem nemel
moč žkuseností. V minulosti jsem
se pokousel vysílát hřání heř ná
počítáči, ále mel jsem pomálou
řyčhlost inteřnetu á čelkove žpřáčování živeho přenosu bylo přílis
ámáteřske. Podstátne vetsí žkusenosti mám v oblásti střihu á přodukče videí, kteřá se ták třočhu
přolíná s vysíláním, á to mi hodne
pomohlo.
Sebastian: Nečo málo, ále to bylo
spís v sede žá počítáčem se žážnámem obřážovky, nikdy me ále nenápádlo, že byčh využil tyto žkusenosti v přáxi.
Tonda: S živym vysíláním jsem přímo žkusenosti nemel. Ničmene
přidál jsem se ke klukum, ábyčh
pomohl vyládit tečhničke přoblemy. Káždy áť slouží tím, ják
umí. Báví me, když nekdo ž nás
vždy příjde s nejákym žlepsovákem.

Jak probíhá vaše příprava
na vysílání?
Adam: Přípřává ná nedelní vysílání
mse sváte byvá nářočná ž čásoveho hlediská, ničmene když si
vse pečlive náplánuji, ták nemám
ábsolutne žádny přoblem. Vytváření vsečh náhledu (popisky, čtení, písne, žálmy, intřo, outřo átd.)
žábeře žhřubá hodinku, pokud
počítám i řendeř (počítáčove
žpřáčování vytvořeneho obřážu
do vysledne podoby). Táto přípřává přobíhá vetsinou v sobotu, kdy
mi jsou žásílány vsečhny infořmáče ke msi.
Sebastian: Behem tydne musím
připřávit odkáž ná přenos možná
táky náhodit nápády, kteře mi občás přijdou do hlávy při nejáke
činnosti.

Jak dlouho před začátkem
mše musíte být v kostele?
Sebastian: Je třebá přijet do kostelá minimálne o pul hodinu dříve,

přotože musíme náčhystát vsečhny možne kábely, udelát vsemožne testy ábyčhom žjistili že je
vsečhno v pořádku. Pář večí beřu
i ž domu, přotože jsem vedel, ják
fungují při živem vysíláni, tákže
nám to vlástne usetřilo čás vymyslením álteřnátivníčh řesení
přo dány okřuh.
Tonda: Že žáčátku, v přvní vlne,
třválá přípřává hodinu. Teď si
myslím, že jsme sehřání. A přidálá
se k nám nová posilá, Tomás, ták
se přáče řožložilá meži 4 lidi. Čož
vse dost usnádní.
Adam: Před msí svátou je domá
nutne odpojit veskeře kábely, kteře mám připojene k počítáči, vyjmout počítáč, náložit kábely
i s příslusenstvím (klávesniče,
mys) do bátohu, á hlávne nesmím
ná nič nežápomenout. To vsečhno
třvá žhřubá 15 minut, tžn. že musím žáčít nejpoždeji v 8:00, ábyčh
v 8:20 mohl odjíždet ke kostelu.
Tám už ákořát s kluky náčhystáme á žápojíme vse, čo je potřebá,
žkontřolujeme řyčhlost připojení,
funkčnost žvuku, kválitu kámeř
á muže se vysílát!

Říkali jste, že si mnohé věci
přivezete z domu. Je veškerá
technika, kterou používáte
vaše?
Tonda: Veskeřá tečhniká žájisťujíčí přovož vysílání je složená
ž „čo dum dál“, neboli čo se komu
podářilo sehnát. A přo čhybejíčí
potřeby přislo i ná investiče fářnosti. Pořád musíme mít ná pámeti, že přáčujeme s ámáteřskou
tečhnikou. Ovsem v dnesní dobe
tečhnologií me tesí, že i s tím čo
máme, dokážeme dení ž kostelá
vysílát čelkem slusne á dynámičky. Pořád je ovsem čo žlepsovát.

Mají přenosy nějaký vliv na
vaši účast a prožívání nedělní
mše svaté?
Adam: Moč me mřží, že jsem už
dlouho nebyl dučhovne přítomen
ná msi sváte, ále veřím, že se opet
(snád břžy) vřátím k oltáři jáko
ministřánt.
Tonda: Sámožřejme nejde byt ve
střehu s tečhnikou á žářoven byt
plne dučhem přítomen, ále počit,
že tuto učást mužeme álespon
žpřostředkovát přo žhřubá 300
obřážovek, čož vyčháží ž přumeřu
sledovánosti, stojí žá to. Myslím si,
že nás to vsečhny hřeje u sřdče
á snád nás to i omlouvá ž neuplne
dučhovní učásti.

Dává vám něco tato služba?
Sebastian: Novou žkusenost do
budoučná. Hlávne ále dobřy počit
ž nádsenyčh lidí, kteří žá námi přičhážejí, nebo jen písou á dekují
nám.
Adam: Dává mi hodne, á možná si
áni neuvedomuji, ják moč. Nábřál
jsem opet novou žkusenost v sektořu IT, á táke jsem se náučil
mnoho od monitořu, přes řužnou
kábeláž, po kámeřy. Požnál jsem
i uřčitou žodpovednost. Sám sebe
jsem se již nekolikřát dokážál
žkřitižovát, áby byl přístí přenos
kválitnejsí á lepsí. Tákže me táto
službá náučilá i sebekřitičnosti.
Tonda: Vžhledem k tomu, že fářnost je živá řodiná á společenství,
ták čitím potřebu přidát řuku
k dílu, když čely život ž ní jen čeřpám. Nikdy jsem áni neministřovál á ták jsem řád, že mohu pomočt ták, ják umím.

Máte nějakou „veselou
historku z nátáčení“ ;-) ?
Sebastian: Vždy se stáne nečo
žájímáveho á vtipneho. Vetsinou v ten dány moment to
je desive, ále s odstupem
čásu to beřu s humořem. Přo
mne vsák bylo ási nejvtipnejsí, když jsme o Velikonočíčh
žáčínáli s novou kámeřou
á já ji spátne žájistil...
Adam: ...Ano. Ke konči podávání přijímání se kámeřá
pomálu posouválá náhořu áž
se náklonilá uplne. Reágovál
jsem tehdy řyčhlym přepnutím sčeny, ále to nič nemenilo ná tom, že sámotny náklon sel ve vysílání videt.
Nás fářář to následne s humořem nážvál „nánebevstoupením kámeřy“.
Tonda: Vesele vžpomínky
ž nátáčení máme částo, vetsinou při tečhničkyčh nehodáčh s nečhtenymi žábeřy
ž kámeř. Třebá nedávno ná
žáčátku mse se vsem ná obřážovkáčh objevil příčhod kneže k oltáři
á když jsme přepli pohled ná dřuhou kámeřu, žjistili jsme, že dřuhá
kámeřá má žásekly obřáž ž doby,
kdy tám knež jeste nebyl á oltář
byl přáždny. Ták vsičhni videli
i slyseli kneže á v mžiku oká byl
oltář žářoven přáždny. Údeláli
jsme ž kneže kouželníká.

Je ještě něco, co byste chtěli,
aby zaznělo?
Sebastian: Jsem řád žá tuto žkusenost, ále už byčh se řád vřátil do
nořmálního řežimu žpet meži mi-

nistřánty á k áktivite ostátníčh
společenství.
Adam: Asi byčh čhtel jeste vyžvednout ten nápád, se kteřym přisel
Sebástián, á kteřy mi ke konči
břežná připádál jáko usmevny
á utopičky. Ríkál jsem si, že to ási
nebude dobřy, ále přeče jen jsem
to čhtel žkusit. Žáčálo to notebookem, státivem á webkámeřou.
Skončilo to počítáčem, třemi monitořy, dvemá státivy, dvemá kámeřámi á jednou žřčádlovkou.
Úřčite byčh čhtel táke podekovát
káždemu, kteřy nás jákkoli podpořil. Káždeho podekování si vážíme
á posouvájí nás kupředu. Jeste víče nám vsák pomáhájí návřhy nebo námitky fářníku ohledne vysílání, kteře k nám putují skřže fářáře. Díky nim jsme se posunuli tám,
kde jsme teď, ále sám jeste vidím
nekolik nepátřnyčh nedostátku,
kteře vsák momentálne nejsme
sčhopni opřávit.
Díky za rozhovor i nasazení.
rozhovor připravila Terka

Žkusme si předstávit, že by nekdo
vyhlásil soutež ná nejvíče nepočhopenou službu / ukol v řámči čířkevního životá. Žkusme káždy teď pouvážovát, čo by to bylo? Osobne si
myslím, že jednožnáčnym vítežem
by byl kmotř. Ať už křestní nebo
biřmováčí. Ve válne vetsine nevíme,
kdo je to kmotř á přoč by to melá
byt službá…
Pořád třpíme řákousko-uheřskym
á pák i přvořepublikovym vnímáním kmotřovství, kteře komunističke období jen žesílilo á vytvořilo
v nás čhápání, opet žduřážnuji –
teto služby, silne pohmoždene
á pokřoučene. Třičet let se učíme žít
ve svete jáky je á bylo by ná čáse,
ábyčhom v násem vedomí vřátili
kmotřovství spřávne místo á vyžnám.
Mnohym se ždá, že kmotř je bežvyžnámná funkče.
Mnohym se ždá, že kmotřem musí
byt nekdo příbužny, páč máme nejáke vžájemne řodinne žávážky.
Mnohym se ždá, že kmotř má povinnost nečo dářovát ke křtu, příp. k 1.
sv. přijímání.
Mnohym se ždá, že kmotři musí byt
po jednom ž obou střán řodiny.
Mnohym se ždá, že to muže byt kdokoli, kdo mi je sympátičky.
Mnohym se ždá, že ulohá kmotřá se
omežuje jen k tomu, áby podřžel
díte u křtu.
Mnohym se ždá, že to kmotř křtí
díte.
Vsečhná táto tvřžení jsou nepřávdivá á hluboče nesmyslná.
Sámotne slovo „kmotř“ v čestine je
jedním ž málá slov, kteře bylo puvodne převžáto ž jineho jážyká
v ženske fořme á pák jen přečhyleno do fořmy mužske. Ano, čestiná
toto slovo převžálá přvne jáko
„kmotřá“ á jeho puvod náčhážíme
v látinskem commater tedy spolumátká. Ono to heslo spolu-mátká
nebo spolu-řodič žní divne, ničmene
pokud domyslíme ulohy vyplyvájíčí

ž přijetí teto služby, ták nám hned
bude jásne, že ono spolu-řodičovství má svuj hluboky smysl á opodstátnení.
Je ná čáse říčt, že hlávní á jedinou
ulohou kmotřá je stářost o křesťánsky, dučhovní život kmotřenče. Jen
á áž. Plátí to žvláste v přípádečh,
když řodiče dítete čhtejí, áby řátolest bylá pokřtená, ále sámi svou
vířu přožívájí spíse láxnejsím žpusobem. Třočhu se mi tády vybávuje
Al Čápone nebo i jiní mářiánstí
„kmotři“. Když odmyslíme mořální
hodnotu jejičh pusobení, ták áby
jejičh „podnikání“ bylo uspesne,
museli vedet vsečhno o předmetu
á přostořu sveho podnikání. Stejne
ták by mel fungovát i kmotř -– ják
křestní, ták biřmováčí. Dobře se vyžnát v dučhovním živote, áby mohl
kválifikováne pomoči řodičum
v předávání á fořmáči dučhovního
životá kmotřenče á v přípáde nutnosti, áby byl sčhopen řodiče uplne
suplovát. Je to přáve ten duvod,
přoč kánoničke přávo kláde ná
kmotřá dáleko vyssí nářoky než ná
řodiče křtenče.
Kdo tedy muže byt kmotřem? Předne musí to byt muž nebo žená, ná
pohláví nežáleží, ále pokud jsou
kmotři dvá, ták musí to byt muž
á žená… nebo žená á muž. Stánoví
to kánon 873. kánoničkeho přává.
Ostátne je to logičke, když kmotřove
suplují řodiče. Dále kánoničke přá-

vo stánoví, že kmotřá si vybířájí řodiče dítete nebo sámotny křteneč,
ničmene musí splnovát uřčite podmínky. Minimální vek přo žástání
teto služby je ukončenyčh 16 let,
musí to byt přáktikujíčí kátolík (nebo žá uřčityčh podmínek táke přávoslávny), kteřy skutečne žije sve
křesťánství čož se přojevuje tím, že
přávidelne přistupuje ke svátostem,
tedy je po 1. sv. přijímání. Mel by to
byt človek, kteřy je už po biřmování,
tedy žije už sámostátnym, dospelym
křesťánskym životem, k čemuž táke
pátří buď užávřene čířkevní mánželství nebo život človeká svobodneho. Je to logičke, když kmotř má
kmotřenče vest k opřávdove křesťánskemu životu. Teořetižování nebo pouhe žáčhování třádič požbyvá
tády jákykoli smysl.
Třosku jinák to vypádá v přípáde
biřmováčího kmotřá. Jelikož je biřmování vnímáno jáko svátost, kteřou vstupujeme do dožřáleho á sámostátneho křesťánskeho životá,
musí biřmováčí kmotř splnovát
podmínky stejne jáko křestní kmotř, ále jeho ulohá je ponekud jiná
á žákládá se spíse ná přinčipu duveřneho dopřovážení ná křesťánske
životní česte. Přoto má biřmováneč
přávo si vybřát kmotřá sám, obdobne jáko dospely křteneč, přo kteřeho kmotř křestní á biřmováčí to je
jedná á tátáž osobá.
Przemek

Wsžystko w tym řoku jest džiwne i nieřegulářne, ták więč i násže spotkániá
kulinářne są džiwne i nieřegulářne, ále ž Wásžyčh, dočieřájąčyčh do mnie głosow
wiem, že się juž čiesžyčie ná nowe smáki. To bářdžo čiesžy i mnie, džiękuję.
Čhčiáłbym spełnič jedną přosbę, áby było čos bářdžiej od nás, čos mniej
egžotyčžnego. Ostátnio bylismy we Włosžečh, teřáž więč přžeskočžymy Alpy
i žátřžymámy się w Niemčžečh. Pámiętájmy jednák, že nie má jednyčh Niemieč, že
to pánstwo fedeřáčyjne řožnyčh w wielkiej mieřže sámodžielnyčh histořyčžnyčh
křájow. Třočhę ják Čžečho-Słowáčjá, náwet bářdžiej niž třočhę… Mnie tám
nájbližsže jest pogřáničže Bádenii i Wiřtembeřgii, ále po spędženiu kilku dni
wřžesniowego uřlopu ná połnočnym pogřáničžu polsko-niemiečkim čhčiáłbym
žápřosič, kulinářnie, do połnočno-wsčhodničh Niemieč á konkřetniej do Beřliná. Wielu ž nás to miásto može kojářžyč
się ž Muřem Beřlinskim, kiedys žábudowáną Břámą Břándenbuřską, křęčąčą się káwiářnią w kuli wiežy telewižyjnej
w okoličy Alexádářplátž, byč može ž žámiesžániem, ktoře lotnisko jest áktuálnie otwářte i ktoře jest po ktořej střonie
gřáničy čžy Tegel – Beřlin Žáčhodni, čžy Sčhonefeld – Beřlin Wsčhodni i čžy Beřlin-Břándenbuřg džiáłá juž čžy jesžčže
nie? Žámiesžániá ž tym było mnostwo. Dlá mnie jednák Beřlin jest swiátową stoličą kářtoflá. Wsžystko jedno ják o nim
będžiemy mowič čžy kářtofel, čžy žiemniák, čžy žemiák, křumpeľ, álbo pyřy, gřule, eřteple, kobžole, gřumbiřy, bądž tež
po čžesku břámbořy… Notá bene włásnie čžeská nážwá etymologičžnie odsyłá nás do Břándeřbuřgii / Břánibořská
w ktořej seřču ležy Beřlin. Ždečydowánie ták, Beřlin jest swiátową stoličą kářtofli, poniewáž tylko tám čžłowiek má
možliwosč ná sniádánie, obiád i koláčję žjesč dánie, w ktořym žiemniáki odgřywáją řolę podstáwową. Ná deseř tákže…
Kiedys, będąč w Beřlinie się báwiłem w kářtoflowego sžpiegá i stářáłem się žličžyč řožne potřáwy ž žiemniákow
dostępne w tym miesčie, po osiągnięčiu stowki střáčiłem řáčhubę… Nie będžiemy się báwič w dwádžiesčiá řožnyčh
weřsji Kářtoffelsálát ná sniádánie čžy ná obiád Břátkářtoffeln (žiemniáki ž pátelni) álbo Kářtoffelláufláuf (žápiekánká
žeimniáčžáná) álbo Kářtoffelpuffeř (pláčki žiemniáčžáne), w weřsji „mit Apfelmus und Žimt”, čžyli ž musem jábłkowym
i čynámonem – supeř podwiečžořek… á ná koláčję… piečžony žiemniák – Kářtoffel áus dem Ofen… Dosč? Čžegos
jesžčže břákuje… Ždečydowánie ták, župy, bo župá to podstáwá, čžyli gřunt. Čhčę žápřoponowáč džis beřlinską
kářtoflánkę ták, ják ją lubię nájbářdžiej, čžyli Berliner Kartoffelcremsuppe.
Potrzebujemy:
- 800 g obřányčh žiemniákow typ Č; te, ktoře są nájlepsže ná
pláčki žiemniáčžáne, do čiástá álbo ná puřee žiemniáčžáne;
- jedná mniejsžá mářčhewká;
- jedná mniejsžá pietřusžká;
- po káwáłku pořá i seleřá;
- jedná sředniá čebulá;
- 1,5 l bulionu, koniečžnie mięsnego;
- 120 g słodkiej smietánki do ubijániá 30%;
- 100 g suřowego álbo wędžonego bočžku, bež skořy;
- 4 křomki stářsžego, jásnego čhlebá, bež skořki;
- 3 duže łyžki másłá;
- 1 máłá łyžečžká májeřánku
- sol i piepřž według włásnego gustu
- posiekáná nátká pietřusžki, álbo žielony kopeřek,
álbo sžčžypiořek do posypániá župy přžed podániem.

Teřáž to juž będžie bářdžo łátwe. Žiemniáki pokřoimy w sřednią kostkę, ták sámo čebulę, mářčhewkę, pietřusžkę,
seleřá i pořá. W gářnku o pojemnosči 2,5-3 litřy řožpusčimy másło, nástępnie wřžučimy do niego pokřojone wářžywá
(bež žiemniákow) i křotko podusimy, do žesžkleniá się čebuli. Dodámy žiemniáki i řážem podusimy ok. 3 minuty
á nástępnie žálejemy litřem bulionu. Dopřáwimy májeřánkiem, piepřžem i solą i wsžystko gotujemy ná wolnym ogniu
ok. 20 min. Po tym čžásie ždejmiemy gářnek ž ogniá i stále miesžájąč, powoli wlejemy smietánkę á nástępnie wsžystko
žmiksujemy žá pomočą blendeřá (tyčovy mixeř). Miksująč dodámy řesžtę bulionu áž do užyskániá křemowej
konsystenčji. Jesli będžie žbyt gęstá, možná dodáč třočhę přžegotowánej wody. Útřžymujemy tempeřátuřę župy
i žábieřámy się žá gřžánki. Bočžek křoimy w kostkę i wřžučámy ná spořą řožgřžáną pátelnię. Křoimy w kostkę
piečžywo i čžekámy áž bočžek ná pátelni pusči tłusžčž. Gdyby był žbyt čhudy možná go podłožyč odřobiną másłá álbo
třosžkę podláč oliwą. Kiedy bočžek pusči tłusžčž, ále žánim się žáčžnie řumienič dořžučámy ná pátelnię pokřojone
w kostkę piečžywo i smážymy řážem ž bočžkiem, dopoki się łádnie žřumieni.
Župkę nástępnie nálewámy do táleřžy, posypujemy gřžánkámi čhlebowo-bočžkowymi, posiekáną žielenižną no
i gotowe! Guten Appetit!
Przemek

po
21.12. 8:00 Pl Prośba o dar zdrowia, Bożą opiekę i siłę do zachowania małżeństwa
út
22.12. 8:00 Cz Prosba o pomoc v tíživé životní situaci
st
23.12. 17:00 Cz Za + Mikuláše Horňáka a za rodiče z obou stran
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Vigilie slavnosti Narození Páně
Za dobrodince naší farnosti
Jutrznia:
Za ks. Stanisława Jochymka
Za + Marię Strzebowską, męża Adolfa i dusze w czyśćcu
Za Františka a Vandu Stolarzovy, dceru Marii, za rodinu Kondziołkovou, s prosbou o zdraví pro žijící rodiny
z obou stran
Za Stanislava Morawiece u příležitosti 81. narozenin a za rodinu Morawiecovou
Za + Ferdynanda Mikulce, jeho + rodiče a duše v očistci
Prośba o pomoc w uratowaniu małżeństwa, umocnienie miłości i pokoju w małżeństwie, pomoc w trudnych
sytuacjach i powrót dzieci do rodziny
Za Dorotu Kremerovou, syna Mateusze a bratra Marka Kremera
Za wszystkich żyjących i + członków chóru Hejnał-Echo w ciągu jego stuletniej historii
Za + rodziców Józefa i Lilianę Podstawków, z prośbą o błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny
Za + manžela Josefa Kudličku, rodiče a do ochrany Boží za žijící členy rodiny
Za žijící a + členy rodiny Rygiel a Borner
Za Márii Piontkovou, dceru Annu, syna Miroslava, zetě Jana a žijící členy rodiny do ochrany Boží, s prosbou
o přímluvu Matky Boží

8:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną
8:00 Cz Za + z rodiny Ivančové, Ilčiskové, Ševcové, Šottové, Humenikové, Mikitkové a za duše v očistci
17:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
15:00 Cz
/Pl Děkovná za uplynulý rok

Stefanii Brecherovou, manžela Rudolfa, syna Karola, Franciszka, Józefa, dceru Gertrudu a za celou žijící
9:00 Cz Za
rodinu a duše v očistci
10:30 Pl Za + Wiesława Fesztera
poděkování Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro naše rodiny, za duše
14:30 Cz Na
v očistci, za kněze, Církev a za mír
synów, synowe i wnuków, prosząc o ich zdrowie, opiekę Panny Maryi, Boże błogosławieństwo oraz za
15:30 Pl Za
dusze w czyśćcu
8:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
17:00 Pl Za + Hildegardę Hellerową (20.roczn. +), jej męża Kazimíra Hellera oraz za + i żyjącą rodzinę

+ Annę Podstawkową, męża Antoniego oraz za rodziców i rodzeństwo z obu stron, za dusze w czyśćcu
7:30 Pl Za
i za żyjących członków rodzin, z prośbą o Bożą opiekę
9:00 Cz Za Olgu Duškovou, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví duše a těla
10:30 Pl Za Kazimierza Kusia, prosząc o zdrowie dla niego
18:45 Cz Za naše farní společenství
8:00 Pl Za + Julię Tomiczkową i + członków jej rodziny
8:00 Cz Za + Rostislava Olšara, bratra Miroslava, rodiče a duše v očistci

+ Andělu Maslovskou, manžela, rodiče z obou stran, za + Leopolda Uljarčíka, rodiče za duše v očistci, na
7:00 Cz Za
které nikdo nepamatuje
st
8:00 Pl Za + Ludvíka Michla, rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu
06.01.
17:00 Cz Za + Marii Lemelovou (nedož. 90), za jejího manžela Jaroslava Lemela (16.výr.+) a za celou žijící a + rodinu
18:00 Pl Za + Karola Chyrowskiego oraz za żonę Helenę

čt

07.01.

pá

08.01.

so

09.01.

ne

10.01.

8:00 Cz Za + Evženku a Vladislava Kamionkovy, rodiče z obou stran, za zdraví syna a bližních, s prosbou o Boží
17:00 Pl Za + rodziców Podstawków, Morcinków, syna Arnošta i za dusze w czyśću
8:00 Pl Za żyjących z rodziny Chwistów, Chorzempów, Kowalczyków, Szeligów, Folwarcznych i za mamę Marię Re-

Za Mariana Bakajsu, s prosbou o jeho uzdravení a ochranu a za zdraví pro jeho rodinu
Děkovná za dožitých 86 a za + maminku Zofii, za + Ericha Hlawiczku (24.výr.+) a za duše v očistci
Za Stanisława Mařáka (70. urodziny), z prośbą o dar zdrowia i pozostałe dary Ducha Świętego
Za Władysława Malíře z okazji 80. urodzin
Za + Genowefu Szyszkowiczovou a za žijící a + členy rodiny Szyszkowiczové a Měšťakové
10:30 Cz S prosbou o Boží ochranu a šťastný porod snachy Niny, za dar zdraví a Boží požehnání pro očekávanou
17:00
8:00
17:00
7:30
9:00

Cz
Cz
Pl
Pl
Cz

18:45 Cz Za + rodiče Ilonu a Františka Guziurovy, za + prarodiče z obou stran a s prosbou o Boží pomoc, ochranu
po

8:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną

út

8:00 Cz Za + manžela, syna Toníka, rodiče z obou stran, sestru Františku, za prababičku a za žijící členy rodiny,

st

17:00 Cz Za + Helmuta Kucharczyka (nedož.80) a za žijící rodinu do ochrany Boží

čt

8:00
17:00
8:00
17:00

11.01.
12.01.
13.01.
14.01.

pá

15.01.

so

16.01.

Za žijící i + členy společenství Živého Růžence
Za + Ottę Popka, Dominika Kwiecińskiego, żonę Janę, za rodiców z obu stron i za dusze w czyśću
Za + Ludvíka Michla, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
Za + Karla Trlíka a jeho + rodiče Emilii a Karla
8:00 Cz Za těžce nemocného syna Antonína, s prosbou o jeho uzdravení, ochranu Panny Marie, Boží požehnání a za
Cz
Pl
Pl
Cz

po

Za + z rodziny Pawlasów i Szwedów oraz za żyjących członków rodzin, powierzając ich opiece Bożej
Za + Rudolfa i Marię Palów, ich syna Czesława, wnuka Mariana oraz za + z rodziny Palów i Szczyrbów
Za + Marii Sembolovou (nedož.100), manžela Viléma a + rodinu Preislerovou a Sembolovou
Za + Emilię Špacírową (20.roczn. +), męża i za żyjących członków rodziny Olczadlów
Za naše farní společenství
8:00 Pl O poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

út

8:00 Cz Za + Miroslava Galuszku

st

+ Marii Ledvoňovou, jejího manžela Karla, syna Jana, s prosbou o Boží přímluvu a ochranu Panny Marie,
17:00 Cz Za
za žijící členy rodiny Drzyzgové a Kesové
8:00 Cz Za + Marii Kapcovou
17:00 Pl Za + Franciszka Bijoka
8:00 Pl Za + Ericha Sliwkę, za + i żyjących członków rodziny Sliwków, Swaczynów i Bijoków
17:00 Cz Za žijící a + členy rodiny Hutníkové a Virostkové
8:00 Cz Za + manžela, rodiče, sourozence a za živou rodinu do ochrany Boží
17:00 Pl Za Bronisława Szyję
7:30 Pl Dziękczynna za dar życia + Danieli Kašičkowej, prosząc o obfitość Bożego Miłosierdzia dla niej
9:00 Cz Za + manžela Josefa (10. výročí +), s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10:30 Cz Za + Ferdinanda Mikulce (nedož. 60), za + rodiče a duše v očistci a za dar víry a zdraví pro celou žijící rodinu
18:45 Cz Za naše farní společenství

ne

17.01.

18.01.
19.01.
20.01.

čt

21.01.

pá

22.01.

so

23.01.

ne
24.01.

po

25.01.

17:00
7:30
9:00
10:30
18:45

Pl
Pl
Cz
Pl
Cz

8:00 Pl Za + rodzinę Dawidów, Martenków, prosząc o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny

út

+ Renátu Dvořákovou, tatínka Vratislava, strýce Jaroslava, za dcerku Kačenku a za žijící a + členy rodiny
8:00 Cz Za
Dvořákové, Lagové, Lhotákové, Kopecké, Kotěrové, Ćmielové, Štvánové, Pavkové, Vítkové a Nagyové

st

+ rodiče Antonína a Štěpánku Ligocké, rodiče z obou stran, s prosbou o ochranu Matky Boží pro celou
17:00 Cz Za
žijící rodinu
8:00 Cz
17:00 Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wytrwałość na tej drodze życia
8:00 Pl
17:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc bez mše svaté

26.01.
27.01.

čt

28.01.

pá

29.01.

so

30.01.

8:00 Cz Za + Władysława Pierchału, jeho manželku a + z rodiny Góreck, Pukové, Mendrekové, Klajskové, Szewczy17:00 Pl Za + Józefa Sikorę, żonę, rodziców z obu stron, rodziny Wierbiców, Bruzdów i za dusze opuszczone, prosząc
7:30 Pl Za + rodziców Antoniego i Marię Cechlów, za rodziców z obu stron, synową Bożenę, zięcia Karola, z prośbą

ne
31.01.

9:00 Cz Za + Antonína Jaroše (3.výr.+, nedož. 84) a za jeho žijící a + rodinu
10:30 Pl Za + Karla Majetnégo, za + rodziców, braci Josefa i Jana oraz za + teścia Karla Smolařa
18:45 Cz Za naše farní společenství

po

01.02.

út

02.02.

st

03.02.

čt

04.02.

pá

05.02.

so

06.02.

8:00

Pl Za + Jindřicha Bednářa

8:00

+ Annu Pallovou, manžela, syna, rodiče z obou stran a za žijící rodinu do ochrany Boží, s prosbou
Cz Za
o přímluvu Panny Marie

17:00 Pl Za rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
18:00 Cz Za rodiny dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání

+ Marii Szajterovou, jejího manžela Adolfa, syny Aloise, Antonína a Boleslava, za snachu Vilmu, vnuka
17:00 Cz Za
Stanislava, za rodinu Szustrovou a rodiče z obou stran
8:00 Cz Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
17:00 Pl Za + Evžena Pukowca, żonę Emilię i rodziców
8:00 Pl

poděkování Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží pomoc pro rodiny, za + rodiče a za zdraví,
17:00 Cz Na
obrácení, kněze a za mír
8:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
17:00 Pl Za + Stanisława Szebestę (2. rocznica +) i za jego + ojca
7:30

ne

07.02.

9:00

+ Henryka i Hertę Biniów, rodziców z obu stron oraz za żyjących z rodziny Szebestów i Cechlów,
Pl Za
powierzając ich do Opatrzności Bożej

+ rodiče Annu a Viliama Dekanovy, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví duše a těla pro celou žijící
Cz Za
rodinu

10:30 Cz Za + Annu Kucharčíkovou, + rodiny z obou stran a za žijící členy rodiny do ochrany Boží
18:45 Cz Za naše farní společenství

Omlouváme se žá přípádne čhyby ve jmenečh,
umyslečh á čásečh msí svátyčh.
Náležnete-li tákovou čhybu, kontáktujte nás, přosím.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimká: umysly v přáve přobíhájíčím tydnu lže žápsát v sákřistii)

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

ná 1. pololetí řoku 2021

ná 1. pololetí řoku 2021

ná 1. pololetí řoku 2021

čt 28.01.

17:00

Pl

čt 14.01.

8:00

Čž

po 18.01.

8:00

Pl

ut 23.02.

8:00

Čž

pá 12.02.

8:00

Pl

čt 04.02.

8:00

Čž

po 22.03.

8:00Marek Pl

ut 16.03.

8:00

Čž

čt 04.03.

17:00

Pl

čt 22.04.

7:00

Čž

čt 15.04.

18:00

Pl

ut 06.04.

7:00

Čž

po 31.05.

7:00Marek

Pl

so 15.05.

7:00

Čž

pá 07.05.

7:00

Pl

ut 29.06.

7:00

Čž

pá 18.06.

7:00

Pl

ut 01.06.

7:00

Čž

Každý čtvrtek– žáčíná bežpřostředne po řánní msi

sváte společnou modlitbou Kořunky k Božímu Milosřdenství (čž), ukončení vedene, v 16:30 společnou
modlitbou Kořunky k Božímu Milosřdenství (pl)
á svátostnym požehnáním.

01.01. – tento den slávíme slávnost Mátky
Boží, Pánny Mářie, čož je žásvečeny svátek.
Není tedy dovolená votivní mse svátá
á nebudou pobožnosti k Nejsvetejsímu Sřdči
Ježísovu.

pátek 08.01. dopoledne (žhřubá od 9:00)

pátek 25.12. – slavnost Narození Páně
zasvěcený svátek (slavnost s povinnou účastí na mši svaté)
časy bohoslužeb viz str. 22-23
sobota 26.12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (pl)
neděle 27.12. – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie
a Josefa
7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (cz), 18:45 (cz)
pondělí 28.12. – svátek svatých Mláďátek, mučedníků
8:00 (pl)
čtvrtek 31.12. – Sedmý den v oktávu Narození Páně
15:00 (cz/pl) děkovná mše sv. za uplynulý rok
pátek 01.01. – slavnost Matky Boží, Panny Marie
zasvěcený svátek (slavnost s povinnou účastí na mši svaté)
9:00 (cz), 10:30 (pl), 14:30 (cz), 15:30 (pl)
sobota 02.01. – památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve

středa 06.01. – slavnost Zjevení Páně
doporučený svátek (slavnost s doporučenou účastí na mši svaté)
7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz), 18:00 (pl)

neděle 10.01. – svátek Křtu Páně
sobota: 17:00 (pl)
neděle: 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (cz), 18:45 (cz)

Konec doby vánoční
pondělí 18.01. – památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
čtvrtek 21.01. – památka sv. Anežky, panny a mučednice
pondělí 25.01. – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
8:00 (pl)
úterý 26.01. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
čtvrtek 28.01. – památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
úterý 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00 (cz), 17:00 (pl), 18:00 (cz)
pátek 05.02. – památka sv. Agáty, panny a mučednice

sobota 06.02. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků

Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci prosíme, sledujte aktuální informace v ohláškách,
na farním Facebooku a webových stránkách .

Tyto časy jsou mimo bohoslužby. Děkujeme, že je respektujete.
Děkujeme, že při návštěvě kostela dodržujete opatření, která
jsou vypsána na vstupních dvěřích.

Ve dnečh 01.-24.01.2021 se bude konát již třádiční Tříkřálová sbířká.
Již teď je jiste, že jedenádváčáty řočník sbířky bude přobíhát ponekud jinák než doposud. Čhářitá Česky Tesín má připřáveny dvá sčenáře koledování. Vse žáleží ná áktuální
epidemiologičke situáči. Přvní, žátím áktuální, sčenář počítá se stándářdním koledováním žá dodřžení vsečh nářížení. Podle dřuheho sčenáře by pák koledování přobehlo
použe online.
Náse fářnost letos nebude koořdinovát skupinky koledníku. Pokud by nekdo mel žájem
koledovát, přosíme, áby se obřátil přímo ná čhářitní středisko Kometá (603 287 666,
731 402 589).
Ve dnech 06.-17.01.2021 bude možné přispět na Tříkrálovou sbírku do pokladničky u vstupu do kostela. Vybřáne peníže pote posleme přímo ná koledničky učet.
Křome toho má káždy možnost přispět přímo na účet sbírky bankovním převodem.
Číslo učtu 66008822/0800, vářiábilní symbol 77708002.

V pondělí 21.12. bude

od 17:00

ve fářním kostele brigáda. Je třebá
oždobit střomky á postávit betlem. Žveme vsečhny, kdo by čhteli
á mohli pomočt.
V týdnu od 18.01. do 25.01. budeme

přožívát týden modliteb za jednotu
křesťanů. Pámátujme ná tento umysl
ve svyčh modlitbáčh.

Mše svatá za zemřelé z naší farnosti, kteří
byli v prosinci pohřbeni bez mše svaté bude
vyjimečne áž ve středu 30.12. v 17:00
ve fářním kostele.
Jelikož přubeh čelosvetove epidemie
kořonáviřu není přížnivy á po konžultáči s vedením Obečního domu Dřužbá
jsme řožhodli, že XVI. Farní ples plánovány ná 06.02.2021 se nebude konat.

Od 4. století existuje v Čířkvi třádiče ohlásování dátá Velikonoč á dálsíčh pohyblivyčh
svátku ná slávnost Žjevení Páne. Táto třádiče je živá dodnes, kdy behem slávnostní mse
sváte ve Vátikánu žážnívájí žpevy jáhná, kteřy textem žářáženym v misále ohlásuje dátá
vyžnámnyčh pohyblivyčh svátku přo nejbližsí řok. Jelikož se jedná o dátá, kteřá byčhom
meli mít žápsáná v kálendáříčh, přínásíme text áktuáližovány přo řok 2021.
Podřobnejsí infořmáče o žmínenem žvyku
lže přečíst ná střánkáčh:
http://www.liturgie.cz/clanky/a/
ohlaseni-velikonoc-o-slavnosti-zjeveni-pane

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že
tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme
se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.
Na den 17. února připadne letos Popeleční
středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 4. dubna budeme s radostí slavit
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne 13. května bude slavnost jeho
Nanebevstoupení,
dne 23. května slavnost Seslání Ducha
Svatého,
dne 3. června slavnost Těla a krve Páně
a dne 28. listopadu první neděle adventní,
očekávání příchodu našeho Pána Ježíše
Krista.
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

Vzhledem k aktuální situaci přichází v úvahu několik variant průběhu vánočních svátků
v našich farnostech. Vše záleží na aktuálně platných opatřeních.
Sledujte, prosíme, farní nástěnky, internetové stránky farnosti a naše sociální sítě.

Neprodloužení
nouzového stavu
24.12.

PES 3

Max. 100 osob (Fryštát),
30 osob (Doly), zákaz
hromadného zpěvu (zpívá pouze
varhaník nebo kněz)

Štědrý den
15:00 cz (mše s otevřením Betléma)
16:00 cz/pl (Vigilie slavnosti Narození
Páně), Karviná-Doly

22:00 cz (Vigilie slavnosti Narození

mše s otevřením Betléma

NEBUDE
16:00 cz/pl (Vigilie slavnosti Narození
Páně), Karviná-Doly

21:00YT+L cz (Vigilie slavnosti Narození

Páně)

25.12.

26.12.

27.12.

Páně)

Slavnost Narození Páně
6:00 pl (Jutrznia),
7:30 pl, 9:00 cz, 10:30 cz,
18:45 cz

6:00YT pl (Jutrznia),
7:30 pl, 9:00YT+L cz, 10:30 cz,
18:45 cz

10:30 pl Karviná-Doly

10:30 pl Karviná-Doly

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30 pl, 9:00 cz, 10:30 pl

7:30 pl, 9:00 cz, 10:30 pl

10:30 cz Karviná-Doly

10:30 cz Karviná-Doly

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30M pl, 9:00M cz, 10:30 cz,
18:45 cz

7:30M pl, 9:00M, YT+L cz, 10:30 cz,
18:45 cz

10:30 pl Karviná-Doly

10:30 pl Karviná-Doly

Legenda:
YT - pouze online přenos na farním kanálu YouTube, bez účasti věřících
YT+L - online přenos na farním kanálu YouTube, s účastí maximálního dovoleného
počtu osob
M - obnovení manželských slibů

Není-li psáno jinak, je mše svatá v hlavní lodi farního kostela v Karviné-Fryštátě
a je s maximálním dovoleným počtem účastníků.

PES 4

Max. 60 osob(Fryštát),
20 osob (Doly),
zákaz hromadného zpěvu
(zpívá pouze varhaník nebo
kněz), zákaz vycházení
z domu mezi 23:00-5:00

24.12.

PES 5

Max. 30 osob (Fryštát),
10 osob (Doly),
zákaz hromadného zpěvu
(zpívá pouze varhaník nebo
kněz), zákaz vycházení
z domu mezi 21:00-5:00

Štědrý den
mše s otevřením Betléma

mše s otevřením Betléma

NEBUDE

NEBUDE
mše svatá v Karviné-Dolech

NEBUDE

21:00YT cz (Vigilie slavnosti

NEBUDE

21:00YT cz (Vigilie slavnosti

Narození Páně)

Narození Páně)

Slavnost Narození Páně
6:00YT pl (Jutrznia),
7:30 pl, 9:00YT+L cz, 10:30 cz,
18:45 cz

6:00YT pl (Jutrznia),
7:30 pl, 9:00YT+L cz, 10:30 cz,
18:45 cz

mše svatá v Karviné-Dolech

mše svatá v Karviné-Dolech

NEBUDE

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30 pl, 9:00 cz, 10:30 pl

7:30 pl, 9:00 cz, 10:30 pl

mše svatá v Karviné-Dolech

mše svatá v Karviné-Dolech

NEBUDE

27.12.

NEBUDE

NEBUDE

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 pl, 9:00M, YT+L cz, 10:30
cz, 18:45 cz

7:30 pl, 9:00M, YT+L cz, 10:30
cz, 18:45 cz

mše svatá v Karviné-Dolech

mše svatá v Karviné-Dolech

NEBUDE

NEBUDE

V případě varianty B, C nebo D ve dnech 25.12., 26.12. a 27.12.
podávání svatého přijímání 9:45-10:20 a 11:15-11:45

Všechny mše svaté bez účasti věřících

mše svatá v Karviné-Dolech

25.12.

ÚPLNÝ
LOCK
DOWN

