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Při bohoslužbách platí i nadále protiepidemická opatření
Přednáška manželů Byrtusových „Boží slovo v našem životě“
v kostele
Vyšel farní informátor COR
Putování sochy Panny Marie Fatimské po rodinách
Růžencové pobožnosti ve farnosti
Zahájení výstavy Člověk a Víra
Bohoslužby za účasti max. 100 osob
První svaté přijímání (náhradní termín)
Bohoslužby max. 10 osob, sv. smíření ve vestibulu
exercičního domu, možnost přistoupit ke sv. přijímání po
skončení každé mše svaté, v neděli od 15:00 do16:00 hod.
Poutní slavnost Svibice
Počet účastníků bohoslužeb omezen na 6 osob
Počet účastníků bohoslužeb omezen na 2 osoby
Do odvolání nejsou bohoslužby na filiálkách
Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po
celý měsíc listopad
Zapojení do ekumenické akce „Pečeme zdravotníkům“
Počet účastníků bohoslužeb zvýšen na 20 osob
Žehnání adventních věnců před kostelem
Adventní výzva pro děti i dospělé pod názvem „Přijď a obnov tvář země“
Počet účastníků bohoslužeb zvýšen ve farním kostele na 120 osob
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Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán
Mons. Adam Rucki,
biskupský vikář pro péči
o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor.
Zemřel náhle v sobotu 12. prosince 2020
v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70 let.
R. I. P.
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PODĚKOVÁNÍ
V souvislosti s pandemií Covid-l9 děkujeme lékařům, sestrám a dobrovolníkům, děkujeme učitelům, pracovníkům
v obchodech i službách, a tak nesmíme
přece zapomenout poděkovat také lékařům našich duší.
A tak touto cestou děkujeme našim kněžím za jejich
nenahraditelnou a obětavou službu, že se nám s takovou
láskou věnují při udílení svátostí, že přes veškerá omezení a opatření nepřestali sloužit mše svaté, kterých jsme
se mohli, ač v omezeném počtu či přes internetové vy-

sílání, zúčastňovat, že jsou připraveni naslouchat našim
zpovědím, že slouží také radou a povzbuzením a každým
gestem lásky.
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, shlédni na své kněze, dej jim zdraví, moudrost
a sílu pokračovat v každé době, naplňuj je radostí a pokojem. O to prosíme Tebe, který se Synem a Duchem
svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, Matko kněží, oroduj za ně!
Vděční farníci

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
VÝSTAVA ČLOVĚK a víra
Možná jste si všimli, že od počátku října jsou v našem kostele
na stojanech umístěny velkoformátové fotografie, na kterých jsou
zachyceny důležité okamžiky v životě naší diecéze. Výstava fotografií z projektu Člověk a Víra nám byla zapůjčena díky nabídce
fotografky Michaely Gavlátové. A jak vlastně tento projekt funguje?
Člověk a Víra je více než stočlenné společenství fotografů, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu dokumentují život
církve, sakrální architekturu a víru člověka obecně. Jejich fotografie najdete v materiálech České biskupské konference, prakticky
v každém Katolickém týdeníku, na webových stránkách farností,
v knihách a na sociálních sítích. Spolek provozuje také největší
českou fotobanku z církevní tématikou. Nejlepší fotografické práce
členové každoročně poprvé vystavují vždy v adventu na Pražském
hradě a během roku pak fotografie putují po dalších diecézích.
A nyní se i nám v Českém Těšíně nabízí možnost evangelizovat
nejrychlejším a nejvýstižnějším způsobem – fotografií. Je velký rozdíl, když stojíte před fotografií, která má rozměry
90 x 60 centimetrů, nebo sedíte před monitorem. Dojem z fotografie je rozhodně jiný: rozjímáte u ní, přemýšlíte.
Doporučuji každému – zkuste to. Výstava končí 31. 12. 2020.
MP
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Informator parafii Najświętszego Serca Jezusa

SERCE CZŁONKA STRAŻY HONOROWEJ TĘTNI SERCEM JEZUSA
Wolą Bożą jest wasze uświęcenie ( Tes 4,3 )

Rok 2020 dobiega końca. Był to rok pełen niespodziewanych wydarzeń, decyzji
i ograniczeń. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją, która sparaliżowała cały
świat. Gęsta atmosfera strachu ogarnęła nas ze wszech stron wsączając w nasze
umysły informacje budzące grozę. Zabrakło nabożeństw i spotkań w grupach parafialnych. Wierni poczuli głód Słowa Bożego. Kościół podjął się więc trudnego
zadania nowego ewangelizowania swych członków. W wielu świątyniach, w tym
również naszej, włączono internetowy przekaz Mszy Świętych. Można też było
przyjąć Komunię Świętą oraz odbyć spowiedź.
Świat zastygł. Zamilkł. Nie zamilkło jednak Serce Jezusa. Dla członków Straży
Honorowej nastał okres pozornej posuszy. Zabrakło spotkań, cennych nauk kapłana
i dzielenia się Słowem Bożym. Każdy z nas musiał stanąć na własnych nogach. Najświętsze Serce Jezusa w swojej
boskiej mądrości przewidziało, że może tak się stać i przygotowało nas do tego. Otrzymaliśmy nauki i myśli naszych
świętych patronów z których możemy korzystać. Członek straży każdy miesiąc, dzień i godzinę ma wypełnione ich
radami. Co miesiąc prowadzą nas osobiste tajemnice Serca Jezusowego oraz „Rok Święty z siostrą Marią od Najświętszego Serca”, gdzie na każdy tydzień miesiąca znajdujemy rady, czym żyć wynagradzając Sercu Jezusa i jak
wspierać bliźniego. Najważniejsza jest jednak godzinao
którą prosił nas sam Pan Jezus. To Godzina Obecności
Bożej. Wtedy do naszych serc autentycznie przychodzi
sam Chrystus, aby ją przeżyć razem z nami. Czym się
wtedy zajmujemy nie ma większego znaczenia. On nie
stawia warunków. Przychodzi do naszych serc niosąc
radość, pokój i błogosławieństwo dla naszych domów.
Jezus chce po prostu zamieszkać z nami, abyśmy żyjąc
tą świadomością mogli wtulić się w Jego tętniące miłością Najświętsze Serce, pochwycić Jego rytm i stać się do
Niego podobne.
Aktualna sytuacja w świecie nie powinna nas ani zniechęcać, ani przerażać. Bóg jest z nami – On – Wszechmogący, żywy w Eucharystii – Stworzyciel świata! On
nie śpi. Uwierzmy! Myśmy jego dziećmi, a świat, to
Jego Królestwo! On sam powiedział: Bramy piekielne
go nie przemogą! Starajmy się więc spojrzeć spokojnie
wokół siebie i modlitwą wypraszać pokój dla świata oraz
ofiarować Mu to, co przynosi nam dzień, noc, tydzień,
miesiąc, rok. Nie lękajmy się! W Jego Ojcowskich ramionach jesteśmy bezpieczni.
Nasza wspólnota strażowa o tym pamięta. Ostatnio
zasilają nasze szeregi nowi członkowie. Wielką radością
napełnia nas fakt, że są to osoby spoza naszego regionu
(Morawa, Czechy). Wspieramy ich modlitwą, każdego
obejmujemy adopcją duchową, aby wspólnie wynagradzać Najświętszemu Sercu za grzechy i niewierności
świata. Pan pragnie naszych serc! Woła nas! Zaprasza.
Niewyobrażalna to łaska! On chce, byśmy stali się świętymi, jak On jest Święty.
BÓG OJCIEC
Krystyna Roszak
Spotkania Straży Honorowej odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca o godz.15.30 w salce parafialnej.
Informacje i ewentualne zmiany znajdują się w witrynce strażowej przy wyjściu z kościoła.
Zapraszamy wszystkich pragnących zaufać Najświętszemu Sercu Jezusa królującego w naszej świątyni.
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SVĚDECTVÍ O ŽIVOTĚ s „EVANGELIEM NA KAŽDÝ DEN“
nejen v nouzovém stavu
Milí farníci,
dnes bych se s Vámi ráda podělila o to, jak mi malá
kapesní pomůcka k dennímu rozjímání evangelia od sestřiček paulínek, kterou jsem dostala jako dárek, pomáhala
v zakoušení krásy a síly Božího slova možná právě ve
dnech, kdy jsme pro různá omezení nemohli být fyzicky účastni na mši svaté a vyslechnout si tak evangelium a výklad kněze přímo v kostele. Jistě v nejednom
z nás farníků i kněží měnící se omezení, kdy jednou kněz
sloužil mši svatou bez účasti lidu, jindy zas mohli být
v kostele pouze dva, pak zase šest, vyvolávala smíšené
pocity, a tak jsme se ptali, proč nemůžeme do kostela na
bohoslužby?
Právě v těchto dnech jsem víc než kdy jindy otevírala
Písmo svaté a také již zmíněnou knížku a zavlažovala
svou duši Božím slovem. S odstupem
těch několika měsíců, kdy už stojíme
na konci roku 2020, si troufnu říct,
že moje víra roste a že přináší ovoce
a věřím, že bude přinášet nové plody
i v roce 2021 s novým vydání Evangelia na každý den, které jsem opět
obdržela jako dárek. Už se na něj moc
těším a doporučuji ho každému, kdo
touží posílit své srdce i rozum a živit
svou duši duchovním pokrmem. Je to
tolik potřebné!
Nemohu a nelze popsat všechno,
protože lidskými slovy se dá jen stěží
vyjádřit, co se odehrává v našich srdcích. Ke každému z nás Bůh hovoří
individuálně, což je úžasné; Bůh nás
stvořil jako originály, proto jimi také
buďme. Pro povzbuzení se podělím
s vámi alespoň o dva zážitky, které se
hlouběji zapsaly v mém srdci.
V neděli 18. 10. 2020 jsme se chystali v našem svibickém kostele na poutní slavnost ke cti svaté Hedviky.
Tolik jsem toužila tam být. Ale mohlo být pouze šest lidí
a já mezi pozvanými nebyla! Napojila jsem se tedy na
mši svatou přes internetové vysílání z našeho kostela
a zachytila jsem z ohlášek, že 10 minut po ukončení mše
svaté bude i ve Svibici podáváno svaté přijímání. Jak
jsem se zaradovala. Rychle jsem se oblékla a spěchala
ke kostelu. Právě končila mše svatá sloužená otcem Janem. My – bylo nás více, kteří jsme stáli za dveřmi, jsme
z úst kněze uslyšeli, že máme možnost zakusit prožitek
z evangelia, jak za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli“(…) Kdo je moje matka a příbuzní? „… kdo slyší
a plní Boží slovo.“ Velice se mě to dotklo. Domů jsem
se s Ježíšem v srdci vracela plná vděčnosti, že patřím do
Ježíšovy rodiny, že chci plnit Jeho slovo nikoli z povin-

nosti, ale z lásky. Díky Ježíši!
Byla to středa 2. 12. 2020. Den narozenin mého syna
a mé nejlepší přítelkyně, kterou si Pán po dlouhé a těžké
nemoci v tomto roce zavolal k sobě. Celý den byl pro mě
zvláštní. Za dar jejich životů jsem děkovala už ráno při
mši svaté sloužené na tento úmysl. Kladla jsem je na oltář
v našem kostele a odevzdávala Bohu, ať On sám jedná.
Večer jsem si pustila televizi NOE; věděla jsem, že mši
svatou v 18 hodin a pak adoraci od 21 hodin povede náš
otec Jan, a tak jsem si nechtěla nechat ujít tuto příležitost.
Ale nakonec jsem stihla pouze adoraci. Přiznám se, že nikdy předtím při žádné středeční adoraci jsem nebyla tak
mocně vtažena do děje, jak tomu bylo tady. Většinou jsem
byla před obrazovkou jen jako divák, a bylo mi to moc líto,
že „nic“ neprožívám. Ale teď to byla síla! Chci proto vyjádřit velikou vděčnost otci Janovi,
že nejen mně, ale jak věřím i ostatním divákům, zprostředkoval dotek Boží lásky, soucitu, vděčnosti,
láskyplné všímavosti, pozornosti
samého Ježíše. Otec Jan se opíral
o slova evangelia z toho dne. „Ježíš vystoupil na horu… Tu k němu
přišly velké zástupy. Měly sebou
chromé, slepé, zmrzačené, němé
a mnoho jiných;…a on je uzdravil.
…a řekl: „Je mi líto zástupu,(…)
A nechci je nechat odejít hladové,
aby je cestou neopustily síly.“
Horu představuje oltář, na
němž teď Ježíš vystavený a ve
svátosti oltářní shlíží na každého z nás, kteří se z různých míst,
měst, domovů spojujeme v adoraci a otevíráme svá srdce pro
přijetí Boží lásky. Bůh má s každým z nás soucit a do nejmenšího detailu se o každého
stará. Věřím, že takový soucit má i se mnou? Uvěřila
jsem! Zcela jsem se otevřela působení Božího Ducha
a plníc pokyny o. Jana, nechala jsem na sebe dopadat
dotyky Božích paprsků. Měli jsme se podívat do zrcadla,
a tam uvidět, jak mě vidí Ježíš. Slzy mi stékaly po tváři –
Ježíši, Ty se díváš na mne a já cítím, jak se dotýkáš mých
ran. Ježíši uzdravuj. Ježíši děkuji Ti, že mě vidíš, tady
doma, kdy ležím na své sedačce a Ty přicházíš, otíráš
mé slzy a v mém srdci zapaluješ paprsek naděje. „Neboj
se, Já jsem s tebou, Já tě nikdy neopustím…" Také jsme
mohli přinášet do Ježíšovy náruče své bližní, ty, kteří
s námi žijí, pracují, lidi, se kterými se setkáváme, lidi,
které je nám těžké milovat, aby nikdo z těch, které jsme
Ježíši předložili, nezůstal stranou, ale aby pocítil, že je
milovaným Božím dítětem. Děkuji Ti Ježíši!
JM
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informace O průběhu stavebních prací na kostele
Milí farníci,
na konci roku bych vás rád obecně informoval
o probíhajících opravách a investičních akcích ve farnosti. Pro vaši představu zde uvedu pouze celková čísla,
podrobnější vysvětlení je možno zájemcům poskytnout
po telefonické domluvě.
Stěžejní akcí tak říkajíc všem „na ráně“ je pokračující obnova fasád našeho kostela, resp. její 1. etapa.
Část prací této etapy je již ukončena (jedná se o fasádu
proti exercičnímu domu). První etapa zahrnuje i obnovu průčelí, avšak bez věže. Myslím, že to, co je již odstrojeno a je k vidění, splňuje nároky nejen památkářů
a přísného stavebního dozoru, ale i nás obyčejných farníků
a doufám, že zatím z výsledku můžeme mít radost. Druhá etapa navazuje rekonstrukcí fasád presbytáře a tam je
již možné vidět postavené lešení. Možná, že některým
z vás se zdá, že práce by mohly pokračovat rychleji. Nicméně mohu konstatovat, že dodavatelská firma je zhruba v souladu s harmonogramem plnění podle smlouvy
o dílo. Harmonogram na obnovu fasád je postaven tak,
abychom mohli každý rok zažádat o maximální výši jediné jisté dotace, kterou je dotace z Ministerstva kultury.
Je to příspěvek na obnovu památek v rámci památkové
zóny města (se spoluúčastí města). Zjednodušeně řečeno, kdybychom fasády zrekonstruovali příliš rychle, celková dotace bude menší, než když plnění roztáhneme na
tři roky. Zároveň se snažíme maximálně dbát na kvalitu
prováděných prací, protože za nemalé peníze chceme,
aby i naši následovníci (zatížení splácením úvěru) viděli
pořád pěkně stárnoucí fasádu bez odpadávajících obkládaček nebo oprýskávající omítky.
V roce 2020 bylo proinvestováno cca 8 100 000 Kč,
na všech dotacích jsme získali dohromady 5 952 000 Kč.
V příštím roce podle finančního harmonogramu bychom
měli proinvestovat cca 5 000 000 Kč.
S pomocí Boží a profesionálů, ale i – a to bych rád
zdůraznil – spousty brigádníků z řad našich farníků
ochotných přiložit konkrétně ruku k dílu, jsme dokončili
závěrečným očištěním a impregnací dlažby kostela práce
v rámci tzv. projektu Dědictví. Na první pohled je vidět
jen dlažba, přičemž již nejsou vidět teracové desky, které
hyzdily původní historickou dlažbu.
Jistě většina z nás se v této covidové době měla možnost přesvědčit o funkčnosti kamer při online přenosech
bohoslužeb. Aktivní je i zabezpečovací systém kostela,
takže kdykoli během dne je možné vstoupit a ztišit se
uvnitř našeho chrámu, a nejen pokleknout v zádveří.
Zrovna teď v zimním období je doba, kdy je možné si
přitopit v prvních lavicích. Instalace přídavného elektrického topení do prvních čtyř řad lavic a renovace všech
lavic doplňují aktivity, které byly dokončeny v rámci
projektu Dědictví. Zájemce o podrobnou informaci o celém projektu odkazujeme do zvláštní záložky na internetových stránkách farnosti. Pro dokončení projektu nám

zbývá jeho administrativní ukončení, vyhotovení mnoha
dokladů a zpráv, po jejichž, doufejme, úspěšném schválení dotačními orgány, bude na účet farnosti zaslána dohodnutá částka dotace.
Projekt Dědictví rozšířený o výměnu dlažby u vstupu
do kostela stál farnost celkem cca 1 500 000 Kč; dotace
na tento projekt, kterou poskytlo město Český Těšín na
výměnu dlažby, činí 350 000 Kč a 700 000 Kč je dotace
z EU na aktivity v rámci projektu.

Na realizaci v příštích 2 letech jsou připraveny ještě dva projekty. První z nich se jmenuje Sanace základů
a soklu kostela, zkráceně Sanace. Zjednodušeně se jedná o odvodnění a hydroizolaci poloviny základů kostela
v místě průčelí a fasády naproti exercičnímu domu. Přesně stejné stavební práce na základech fasády u farní zahrady a presbytáře byly provedeny v r. 2006. Důvodem
bylo na základě statického posouzení zamezení praskání
kleneb vlivem nerovnoměrného sedání podmáčených
základů. Tyto stavební práce uzavřou kompletní sanaci
základů kostela. Odhadovaná výše nákladů sanace je
2 500 000 Kč, výběrové řízení proběhne v lednu 2021.
Výše zmíněná akce částečně souvisí s druhou plánovanou investici Odkanalizování dešťových vod do vsaku
a areálu kostela, pracovně Zasakování. Jedná se o to, že
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farnost platí za odvádění dešťových vod z budov a zpevněných ploch do jednotné kanalizace SMVaKu nemalé
poplatky. Využitím dešťových vod přímo v našem areálu (čili zasakování do země pomocí speciálních vsakovacích prvků) bychom mohli ušetřit cca 100 000 Kč
ročně, a to již stojí za to. Především proto, že projekty
tohoto druhu Ministerstvo životního prostředí za splnění
určitých podmínek dotuje, a to ve výši 85 % stavebních
nákladů, tzn., že bychom zaplatili pouze 15% nákladů.
Po vyhodnoceném výběrovém řízení předpokládáme
uzavření smlouvy s vítěznou firmou Fichna – Hudeczek
za cenu 2 802 796 Kč včetně DPH. Zahájení prací by
mělo být v dubnu 2021 a ukončení v květnu 2022. Dotace by v tomto případě činila cca 2 380 000 Kč. V reálu
to ovšem znamená, že musíme v rámci farnosti provést
rekonstrukci odkanalizování dešťových vod.

Krátce o filiálkách

V letošním roce pokračovala také obnova kostela
Prozřetelnosti Boží v Koňákově. Na tento rok bylo naplánováno částečné oklepání a provedení nových vnitřních omítek. Jelikož velké množství práce jste provedli
vy, farníci, bylo možné provést opravu po vnitřním obvodu celého kostela. Abychom uspíšili vysoušení zdiva,
byl kamenný sokl ponechán z větší části bez omítky. Na
jak dlouho, to ukáže čas. Navíc byla provedena výmalba nových omítek. Původní záměr doladit odstín podle
převažující barvy v presbytáři, ačkoli jsme vybírali velice pečlivě, se nepovedl. Světlejší odstín ale dává prostor fantazii, jak by kostel vypadal, kdybychom ho tak
vymalovali celý. Původní rozpočet 80 000 Kč, z čehož
61 000 Kč tvořila dotace z Ministerstva kultury, jsme sice
překročili o zhruba 30 000 Kč, ale díky obrovské pomoci
bratrů Macurových (avšak nejen jich) se provedlo to, co
by nás čekalo příští rok.
Jakým směrem se vydá obnova dále? Bude provede-
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na vnitřní výmalba a snad také oprava fasády a její nátěr.
Anebo něco úplně jiného? To závisí především na vás.
Stavební práce na filiálních kostelech budou pokračovat
i v následujících letech. Možná v menším objemu než
v minulých letech (s ohledem na farní kostel), ale proaktivní přístup v řešení stavebních úprav filiálek je ve vašich rukou. Ve Svibici máme vydáno stavební povolení
na opravu opěrné zdi před kostelem a připravuje se výmalba interiéru kostela. Co, kdy a kde společně uděláme,
nemůžeme rozhodnout bez vaší pomoci.
Z výše uvedeného vyplývá, že nás čeká čas velkých
finančních výdajů. V ekonomickou radě se budeme snažit hledat nějaké další zdroje financování (dotace), které
by nám pomohly výše uvedené plány finančně zabezpečit, ale samozřejmě většina nákladů zůstane na nás.
Milí farníci, doba není lehká a určitě se mnoho z nás
potýká s různými problémy. Budeme vděční za každou
modlitbu na úmysl bezpečného a dobrého průběhu stavebních prací a za jakýkoli finanční dar. Pokud to takhle
mohu napsat – je to pro náš dům Boží.
Spoléhejme na Boží pomoc a ochranu při tomto díle.
Protože „… nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé…“(Žalm 137). Jistě si někteří z vás všimli,
že tento citát je uveden i na letáčku s číslem účtu, na
který můžete zasílat příspěvky na obnovu našeho kostela. Tento letáček je možné si vzít ze stolečku u vstupu
do kostela. Samozřejmě údaje jsou i na stránkách naší
farnosti. Všem dárcům velké díky a Pán Bůh zaplať! Děkujeme.
Petr Maršolek , Czeslaw Mendrek

Velice děkuji Bc. Petru Maršolkovi, děkanátnímu stavebnímu referentovi, za čas, který věnoval sepisování
žádostí o dotace a za práci vykonanou pro filiálky a také
za sepsání informací o probíhajících pracích ve farnosti.
Děkuji rovněž celé ekonomické radě, panu Tomáši
Pawerovi a všem kteří jste se ve velké míře zasloužili
o to, že jsme v roce 2020 mohli na tomto Božím díle tak
mnoho vykonat. Děkuji všem štědrým dárcům finančních prostředků, které přišly jak na účet farnosti, tak na
účet veřejné sbírky. Vážíme si každého daru, nehledě na
velikost, každý je projevem přízně a otevřeného srdce.
Nadále můžete přispívat na účet Veřejné sbírky
s názvem Obnova, rekonstrukce a údržba, kulturní
památky římskokatolického kostela Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a přilehlého areálu nacházejícího se
v památkové zóně, ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Český Těšín s číslem účtu 2001828749/2010
u FIO banky a.s. v Českém Těšíně.
Rádi vám dle potřeby vystavíme potvrzení o obdrženém daru pro daňové účely. O potvrzení můžete požádat
v kanceláři osobně nebo emailem na adrese faratesin@
centrum.cz.
Mons. Jan Svoboda
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Ilu z nas zadaje sobie to pytanie – „Jak będziemy
przeżywać Święta Bożego Narodzenia w tym roku?”
Dodałabym do tego pytania przynajmniej jeszcze jedno – „Jak w tym roku do pięknego przeżycia tych świąt
przygotowywaliśmy się w czasie Adwentu?”
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą w tym
roku Święta Bożego Narodzenia, natomiast mieliśmy
wpływ na początku Adwentu na to, jak przygotujemy się
na te piękne święta! A nie jest to łatwe zadanie, albo raczej - przywilej? No, bo siedzimy w domu, od dłuższego
już czasu słyszymy i czytamy, że nie mamy wychodzić
na zewnątrz..., że wielu naszych bliskich i znajomych
odeszło z tego świata, że wprawdzie nikt nie będzie zmuszał do szczepienia, ale...
No cóż, pragnę podzielić się radością, jak ja przygotowywuję się duchowo na najpiękniejsze święta w roku!
A więc od dłuższego już czasu modlę się – odprawiam
Nowennę Pompejańską, która trwa 54 dni..., ale jest
bardzo skuteczna, gorąco polecam! Ostatnio przeżywałam sesję „Dotykanie zranionego Boga” – Lectio divina
z apostołem Tomaszem. Miałam wyjechać do Krakowa, niestety z wiadomych powodów nie przyjmowano
wszystkich zgłoszonych (240 osób), w związku z czym
uczestniczyłam on-line. A że od razu w piątek, na początku sesji rozpoczął się czas pełnego milczenia, który
ukończył się w niedzielę – mogłam skupić się na tym
najważniejszym, by w pełni przeżywać tą piękną Szkołę
Modlitwy Słowem Bożym.
Prowadzącym był dyrektor Centrum Formacji Duchowej ks. Krzysztof Wons SDS (salwatorianin). Miał
przepiękny przekaz! I wiele z jego myśli zagnieździło się
w moim sercu... Między innymi powiedział taką prawdę,
że wszyscy jesteśmy Tomaszami – Tomasz natarczywie
i żarliwie dopominał się spotkania z Jezusem po Jego
zmartwychwstaniu. I nawet powiedział: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku

Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku
i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza:
„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś
rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym!” Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój
i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego,
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (por.: J 20 25-29).
My także chcemy Jezusa dotykać. To pragnienie
w nas żyje i nas nie opuszcza. Nieustannie powraca i pragniemy, by tak pozostało. Chcemy namacalnie doświadczyć Jego obecności, objąć Go, dotykać całym sobą. Dotykanie Jezusa pomaga mi wierzyć: że jest, że jest blisko
i że pozwala się dotykać. Oczywiście, dotykanie nie może
zastąpić mi wiarę! Pragnę, by wiara pomagała mi dotykać Boga! Bez wiary nigdy Go nie dotknę na tej ziemi
i nigdy nie poczuję Jego dotknięcia. Szukam doświadczenia Jego miłosnej i miłosiernej bliskości. Wierzę, że
skoro pozwolił się dotykać uczniom, którzy Go zdradzili i zaparli się Go, to i ja mogę zbliżyć się do Jezusa nie
tylko wtedy, gdy jestem czysta na duszy, ale także wtedy, gdy moja dusza jest zanieczyszczona z powodu grzechu... Wiara rodzi się przez zażyłą relację, przez więź.
Wiara jest tym, co wydarza się między mną a Jezusem.
Tomasz pokazuje mi, gdzie mogę spotkać mojego Pana
i Boga: w moich ranach. Kiedy spotykam się z Nim
w swoich ranach, miejscach najbardziej słabych i wstydliwych, wtedy najmocniej przekonuję się o Jego bliskości
i bezwarunkowej miłości. W mrokach obecnych czasów,
w dniach narastającej przemocy, buntu, protestów i profanowania tego, co święte, w dniach deptania Bożego Prawa, Jezus przychodzi ze swoim błogosławieństwem.
No cóż... Pozostaje nam jeszcze zwrócić się do Matki Jezusa, do Tej, która zawsze wysłuchuje nasze prośby
i wstawia się za nami.
Jadwiga Franek
Akt zawierzenia
Maryjo, powierzamy się Twoim opiekuńczym ramionom, tak jak czynił to Jezus podczas ziemskiego życia.
Skoro potrzebował Cię Syn Boży, my potrzebujemy Ciebie tym bardziej.
Dziękujemy za Twoją gotowość do wypełniania woli Bożej.
Dziękujemy za zgodę wyrażoną w momencie zwiastowania, ale także za Twoje fiat wypowiedziane w sercu,
gdy Twój Syn czynił Cię Matką nas wszystkich.
W niepewnych czasach, które nastały, szukamy tego, co pewne, dlatego uciekamy się do Ciebie.
Od wieków my, Polacy, odczuwamy potrzebę Twej opieki, która nigdy nas nie zawiodła.
Opiekujesz się Kościołem tak, jak opiekowałaś się Jezusem.
Nie zostawiasz Go samego, dlatego włączamy Cię w nasze życie prywatne i narodowe, religijne i codzienne.
Prosimy, okaż się Matką Kościoła w naszej ojczyźnie i na świecie.
Wyproś łaskę pocieszenia dla wszystkich, których przygniata lęk o życie i zdrowie.
Którzy z trudem odnajdują się w rzeczywistości związanej z pandemią.
Pośredniczko łask, jeśli taka jest wola Boża, oddal od nas choroby,
a jeśli przyjdzie nam się z nimi zmagać, wyproś dar cierpliwości.
Pomóż nam, byśmy wyszli z tych doświadczeń mocniejsi i mądrzejsi.
Ks. Artur Potrapeluk

Informátor farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
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DVĚ ŽENY – STEJNÉ SRDCE – JEDEN CÍL
sv.Markéta Marie Alacoque

s. Marie Bernaud od Nejsv.Srdce

Každá žila v jiné době. Nikdy se nepotkaly.Ta první netušila, že za 200 let ji bude ta
druhá následovat. Spojovala je láska k Ježíši
a touha spojit svá lidská srdce s Jeho božstvím.
Našly cestu k Jeho Božskému Srdci, kterému
obětovaly svůj život. Svatá Markéta Marie
Alacoque (*1647) a sestra Marie Bernaud
Nejsvětějšího Srdce (*1825), francouzské sestry řádu Navštívení Panny Marie. Obě uslyšely bolestné volání Božského Srdce a jeho
touhu po lásce člověka – „Potupu a utrpení
očekávalo Srdce mé. Čekal jsem, kdo by se
nade mnou rmoutil, avšak marně; hledal jsem,
kdo by mě potěšil, a nenalezl jsem.“ Rozhodly
se stát z lásky k Ježíši smírnou obětí a tím vynahradit všechny bolesti a utrpení, kterými je
Jeho Božské Srdce neustále sužováno.
Zatímco svatá Markéta Alacoque je ve světě známa díky třem zjevením, ve kterých jí Ježíš ukázal své otevřené Srdce
toužící po lidské lásce, namísto smutku a osamocení, kterého se Mu od člověka dostává; tak sestra Marie od Nejsvětějšího Srdce Bernaud, zakladatelka Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, není známa téměř vůbec.
Narodila se 28. září 1825 v Besancon ve Francii jako Anna Marie Konstance Bernaud. Už v pěti letech oznámila rodičům, že chce být řeholnící. Rodiče to však nevzali vážně a v 16 letech ji provdali. Přijala to jako Boží vůli. Po čtyřech
letech bezdětného manželství, plného strastí a utrpení, ovdověla. Bylo jí dvacet let. Boží prozřetelnost ji zavedla do kláštera
sester Navštívení v Bourgu (Francie), kde opět uslyšela Boží volání. Vstoupila do něj a přijala řeholní jméno Marie od
Nejsvětějšího Srdce Bernaud. Zde v hloubi duše pocítila bolestné volání Ježíše z Getsemanské zahrady: „Ani jednu hodinu
jste nemohli se mnou bdít!“ – a po vzoru sv. Markéty Alacoque se rozhodla setrvávat u Jeho Božského Srdce a obětovat Mu
jednu hodinu denně, aby mu vynahradila lidskou lhostejnost a nevděčnost. To dalo v roce 1863 podnět ke vzniku Čestné
stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tím se tak splnilo přání sv. Markéty Alacoque, aby po vzoru první čestné stráže – Matky Boží, svatého Jana a svaté Marie Magdalény, lidé setrvávali pod křížem a tím těšili Ježíšovo Srdce. Pobožnost se začala
rychle šířit ve všech klášterech Francie a v roce 1864 byla oficiálně potvrzena papežem Piem IX, který se stal jejím prvním
členem. Zpočátku patřily k Čestné stráži jen řeholní sestry, ale potom se toto hnutí velmi rychle rozšířilo do celého světa.
Nyní existuje ve více než 30 zemích. Jeho centrum je ve francouzském Paray-le-Monial. Marie Bernaud zemřela roku 1903
a nyní probíhá proces jejího blahořečení.
Převzato ze Světla
KR

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
OPOWIADANIE O CZWARTYM KRÓLU
Stara legenda rosyjska opowiada, że ze Wschodu
wybrało się do nowonarodzonego Jezusa nie trzech Mędrców jak notuje Mateusz, lecz czterech. Każdy z nich przychodził z innej krainy. Każdy niósł najkosztowniejsze dary
swego kraju: pierwszy złoto, drugi kadzidło, trzeci mirrę,
a ten czwarty, najmłodszy - trzy szlachetne kamienie.
Mieli się spotkać wszyscy czterej na umówionym
miejscu, aby potem wspólnie maszerować za gwiazdą.
Niestety ten czwarty nie dojechał. Nie zdążył. Najpierw
zatrzymał go płacz zranionego dziecka, do którego nikt się
nie chciał przyznać. Król pochylił się nad nim, opatrzył
rany, załatwił opiekunkę. Jej to właśnie ofiarował pierwszy kamień, jako zapłatę za samarytańską przysługę.
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Potem spiesznie odjechał goniąc towarzyszy. Ale
gwiazda przywiodła go znów do pewnego miasta, gdzie
natknął się na kondukt żałobny. Spostrzegł, że idąca za
trumną biedna wdowa, otoczona wianuszkiem małych
dzieci, zostanie wkrótce sprzedana do niewoli, gdyż
zmarły mąż zaciągnął wielkie długi. Czwarty król, litując się nad losem rodziny, bez większego namysłu oddał
płaczącej kobiecie drugi kamień przeznaczony dla nowonarodzonego króla.
Ponownie ruszył w drogę, ale gwiazdy już nie odnalazł. Długo szukał i pytał, błądził i rozglądał się za
śladami karawany, aż trafił do pewnej wioski, gdzie żołnierze, dla wymuszenia respektu i posłuszeństwa, postanowili wymordować wszystkich mężczyzn. Król przejęty grozą, ofiarował na wykup skazanych ostatni kamień
niesiony w darze dla Dzieciątka.

Postanowił jednak pójść dalej, wciąż spotykając
jakieś biedy i cierpienia ludzkie, wciąż ofiarując swoją
pomoc i czas. Oddał wszystko, co miał: pierścień, konia,
szaty i obuwie. Więcej - sam żebrząc, pomagał innym.
Zły los chciał, że stał się galernikiem. Po wielu latach
został zwolniony z galer. Podczas podróży morskiej został wyrzucony na obcy brzeg.
Wędrując po nieznanej ziemi trafił na Golgotę właśnie w chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu. Resztkami
sił doczołgał się pod krzyż. Konając z wyczerpania zrozumiał, że na krzyżu wisi Ten, za którym tęsknił i którego szukał całe życie, i że to właśnie Jego spotykał we
wszystkich tych, którym pomagał. Zrozumiał, że jego
wędrówka nie była daremna, a Zbawiciel z wdzięcznością przyjął trudy i ofiarę jego życia.
KR

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
Kytarista z podchodu
Stála jsem ve vestibulu brněnského hlavního nádraží. Vlak mi měl odjíždět z prvního nástupiště, nemusela
jsem tedy nikam přecházet. Opakovaně se mi vkrádala do hlavy myšlenka, skoro pokyn – sejdi dolů, jdi do
podchodu. Ale proč? Nic tam nepotřebuji. To nevadí,
jdi tam. Poslechla jsem. Čekala jsem prodejce časopisu
Nový Prostor, jemuž se dá
koupí časopisu přispět na
živobytí. Ale nikdo takový tam nebyl. Zato jsem
zaslechla z dálky hru na
kytaru a zpěv. Vydala
jsem se za hlasem. Stál
tam – vousatý kytarista
a hrál a zpíval jako o život. Lidé spěchali kolem
a téměř nikdo si ho nevšímal. Jen občas mu přistálo několik drobných.
Došla jsem k němu
ve chvíli, kdy dozpíval a
odkládal nástroj do futrálu. Zastavila jsem se
u něho: „To je škoda, že
už končíte!“ Překvapeně vzhlédl: „Vy chcete,
abych vám zahrál?“ Horlivě přikyvuji. Usmál se a znovu vzal kytaru do rukou.
„Co bych vám tak zahrál? Já hraju všechno… Už vím.
Zahraju vám Matušku, Růže z Texasu. Znáte?“ „Ano,
jistě.“ A spustil. Koncert jenom pro mne. Zpíval krásně,
čistě. Bylo to v době, kdy už jsme měli, tak nesmyslně, zakázáno zpívat v kostele. Tady to, naštěstí, nikdo

neřešil. Alespoň pro tuto chvíli ne. Nikdo z kolemjdoucích nám nevěnoval pozornost a já se zaposlouchala do
krásy přednesu. Absolutně jsem netušila, jak se to vyvine dál. Vtom to přišlo – opět myšlenka: Před chvílí sis
v krámku u katedrály koupila tří knížečky Evangelium
do kapsy. Nabídni mu jednu. Tak o tohle šlo!
No jasně, ve vlaku je to čím dál
těžší, lidé jezdí s ušima ucpanýma sluchátky a o kontakt nestojí.
Poděkovala jsem mu za písničku
a na památku na setkání jsem mu
podala Evangelium do kapsy. Přijal, poděkoval. Podíval se na titul
a pak na mne: „Vy tomu věříte?“
„Ano.“ Chvíli bylo ticho a pak se
rozpovídal: „Víte, já si čím dál tím
víc myslím, že NĚCO nad námi je.
Nad námi, vedle nás nebo s námi,
ale NĚCO je. Nedávno mi umřela máma, bylo jí přes osmdesát.
Byl jsem v pokoji sám a najednou
jsem ucítil, že mne ta máma přišla
obejmout… NĚCO je.“
Děkuji Ti, Pane, za jeho otevřené hledající srdce. Kéž ho Tvé
Slovo, které přijal a schoval si, jak
jinak – do kapsy, přivede k tomu,
že ve svém hledání slovo NĚCO nahradí slovem NĚKDO. Kéž pozná, že ten NĚKDO jsi Ty, Ježíš Kristus,
jediný Spasitel, jediný Vykupitel, jediná naděje zraněné
lidské duše. Staň se Spasitelem i „mému“ kytaristovi
z nádražního podchodu. Amen.
DF
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Charita Český Těšín jak ji (ne)znáte
Často si klademe otázku, zda je veškerá činnost Charity Český Těšín v povědomí všech farníků. Věříme, že všichni vědí o tradiční, již
léta pořádané celonárodní Tříkrálové sbírce, o domovech pro seniory,
pečovatelské a asistenční službě, azylovém domě a ostatních registrovaných sociálních a zdravotních službách, které Charita Český Těšín
provozuje.
Naše organizace provozuje prostřednictvím Doplňkových služeb také služby, které nejsou registrovanými službami podle zákona o sociálních službách. Možná nejsou tak známé jako výše uvedené služby, ale o to více jsou
potřebné.
Přímou hmotnou pomoc vám prostřednictvím rozhovoru přiblíží vedoucí Doplňkových služeb, paní Danuta
Juroszek.
Co si můžeme pod službou Přímá hmotná pomoc představit?
Jedná se o potravinovou a materiální pomoc ve formě ošacení a obuvi poskytovanou sociálně slabým lidem.
Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní potraviny a hygienické potřeby. Balíčky potravin včetně drogerie nebo ošacení, předáváme občanům Českého Těšína, a to na základě
předloženého doporučení. Tento formulář může vyplnit pouze sociální pracovník sociálního odboru města včetně
OSPODu, sociální pracovník CHČT nebo jiné obdobné organizace, případně pracovník Úřadu práce.
Můžete mi blíže přiblížit pojem Potravinová pomoc?
Díky Potravinové pomoci dokážeme nejen účelně pomoci různým cílovým skupinám potřebných, ale předcházíme tak i plýtvání potravin. Potraviny do skladu přímé hmotné pomoci získáváme různými způsoby. Jsme členy Potravinové banky v Ostravě, a proto se aktivně zúčastňujeme národních potravinových sbírek, krajských sbírek a také
pravidelně svážíme potraviny z potravinových řetězců. Také jsme zapojeni do programu FEAD, ze kterého čerpají
členské státy EU prostředky na pomoc nejohroženějším.
Kolika osobám jste přibližně v tomto roce pomohli?
Od začátku roku do konce listopadu jsme vydali přes 600 balíčků a tímto podpořili jednotlivce nebo i velké rodiny. Přestože máme několik zdrojů k získávání potravin, množství je stále nedostačující. Bohužel, jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin bylo kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. Krajská sbírka nebyla plně uskutečněna
a u pravidelných svozů z potravinových řetězců sledujeme trvalý pokles množství. Zvyšuje se množství potřebných
osob vlivem finančních potíží plynoucích ze ztráty zaměstnání, z nuceného ošetřovného v důsledku uzavření škol
apod.
Může veřejnost pomoci?
Určitě ano, možností jak darovat potraviny a pomoci potřebným je několik. V rámci pravidelných potravinových nebo mimořádných sbírek v obchodech, přes nákupy online, o jejichž termínech je veřejnost informována
prostřednictvím letáků, webových stránek atd., také je možnost se aktivně zapojit do realizace sbírek dobrovolnickou
službou apod.
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V sobotu 21. 11. 2020 se již tradičně v Tescu Český Těšín uskutečnilo podzimní kolo celorepublikové Sbírky
potravin, kde se podařilo za pomoci veřejnosti nasbírat skoro tunu zboží, které poputuje k potřebným, za což jsme
nesmírně vděční. Během týdne od 23. do 29. 11. 2020 se mohla veřejnost také zapojit do sbírky drogerie a potravin
v DM drogerii v Českém Těšíně, kde se nasbíralo více než 130 kg zboží. Všem dárcům děkujeme.
Jak u Vás probíhá Materiální pomoc a jak i zde může veřejnost nějakým způsobem pomoci?
V rámci Materiální pomoci poskytujeme zdarma oblečení, obuv a případně nezbytné věci denního užitku (hrnky,
talíře, ručníky apod.) doporučeným osobám, které nejsou schopny vlastními silami si toto zabezpečit a takto prolomit
začarovaný kruh chudoby a strádání. Věci získáváme darem od veřejnosti přímo v Charitním bazárku v Českém Těšíně na Ostravské ulici 285. Je možno darovat čisté a ještě použitelné oblečení a obuv pro dospělé i děti, ložní prádlo,
ručníky, přikrývky, deky, nádobí apod. Tato forma podpory má hned dva významy: pomoc potřebným a opětovné
využití věcí. Kromě darování se může veřejnost aktivně zapojit formou dobrovolnické činnosti, např. tříděním darovaného sortimentu v Charitním bazárku.
I přes veškeré potíže spojené s tímto podivným rokem se snažíme pomáhat potřebným a takto projevovat lásku
k bližnímu. Spolu to zvládneme!
Ivana Dudík Lazarovská, projektový a PR manažer Charity Český Těšín

Adventní přípravy v Charitním domě pokojného stáří
Vánoční svátky se blíží a my se po tomto dlouhém období izolace a omezení, které bylo pro nás velmi náročné,
už moc těšíme na adventní čas plný příprav, setkání a zároveň jistého předvánočního zklidnění.
Již od konce listopadu se v Charitním domě pokojného stáří s chutí připravujeme na Vánoce. Začali jsme s výrobou adventních věnců, vánočních ozdob ze sušeného ovoce a dřevěných korálků. Naši klienti se do této činnosti
s chutí zapojili a z výsledku byli nadšeni.
zdroj: Charita Český Těšín

Tříkrálová sbírka v ohrožení?
Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé
životní situaci. Je již zřejmé, že vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, bude jedenadvacátý ročník Tříkrálové sbírky jiný
než v předchozích letech. Jakou bude mít podobu a průběh se zatím ještě neví, ale jedno je jisté - Tříkrálová sbírka bude. Ulicemi
se možná nebude tradičně rozléhat tříkrálová koleda, ale „štěstí,
zdraví, dlouhá léta“ a s tím spojené požehnání do roku 2021, vám
koledníci přinesou do vašich domácností i navzdory koronavirovým opatřením, ať už s rouškou nebo online.
Charita Český Těšín se připravuje na dva scénáře koledování. První počítá s tím, že koledování proběhne za dodržení všech nařízení spojených s aktuální epidemiologickou situací. V tomto případě čelíme další výzvě a to, sehnat
dostatek koledníků/dobrovolníků, bez kterých se tradiční koledování neobejde. Již nyní víme, že oproti předchozím
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sbírkám, bude koledníků nedostatek. Podle druhého scénáře nebudou moci koledníci vyjít do ulic a koleda proběhne
pouze on-line.
Obě varianty koledování mají jedno společné – neobejdou se bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Dárci
mohou přispět bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem
77708002 nebo provést platbu přímo, pomocí QR kódu umístěného na našich stránkách, propagačních materiálech
a pokladničkách, které najdete na konkrétních místech. V případě koledování můžete Tříkrálovou sbírku podpořit
i tím, že se aktivně zapojíte. Ať už bude vaše podpora Tříkrálové sbírky jakákoliv, výsledek bude stejný – pomůžete
lidem, kteří to opravdu nejvíce potřebují. Prostřednictvím našich charitních služeb budete oporou seniorům, lidem
s hendikepem, nemocným, dětem nebo rodinám v těžké životní situaci.
V případě zájmu o koledování kontaktujte koordinátora TKS – Alinu Humel na tel. čísle 605 205 638 nebo na
e-mail: alina.humel@ceskytesin.charita.cz. Ať už sbírka proběhne podle jakéhokoliv scénáře, její poselství zůstane:
„Sbírka pomůže potřebným lidem, přičemž každá koruna může tuto pomoc přinést.“
zdroj: Charita Český Těšín

n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n
Katechetické okénko „Bůh a děti si rozumí“

V minulém vydání časopisu COR jsme si připomněli
150 let od narození Marie Montessori – významné italské
pedagožky, filosofky, lékařky, která se mimo jiné také
zabývala otázkou náboženské výchovy dětí. Slova „Bůh
a děti si rozumí“ patří její spolupracovnici Adele Costa Gnochi (1883-1967). Touhou této ženy bylo umožnit
dětem setkání s Bohem. To ji motivovalo k tomu, aby
iniciovala spolupráci italské teoložky Sofie Cavalletti
a pedagožky Gianny Gobbi, které se následně staly zakladatelkami Katecheze Dobrého Pastýře (KDP).
Sofia Cavalletti zasvětila zkoumání náboženského potenciálu dětí více než 50 let svého života. To, co je na
práci těchto žen velmi cenné je proto fakt, že Cavalletti
i Gobbi nevycházely z nějakých teoretických poznatků,
ale z dlouholetého praktického pozorování dětí a z jejich
neúnavné katechetické práce s nimi.
Výsledky této dlouholeté práce s dětmi mohou být
velkým obohacením nejen pro kněze, katechety, ale hlavně pro nás, rodiče. Skrze pozorování dětí došla Cavalletti
k přesvědčení, že mezi Bohem a dítětem existuje „tajemné
pouto“, které předchází jakoukoliv náboženskou formaci. Když se dítě setká s „Božím světem“, reaguje projevy pokojné a tiché radosti. Náboženský prožitek je ve
své podstatě prožitkem lásky, která je pro život člověka
nepostradatelná. Dítě, samo o sobě bohaté na lásku, má
obzvláště mimořádně velkou potřebu lásky, proto jsou si

dítě a Bůh, který je láska, velmi blízcí. Pocit radostného uspokojení, které dítě prožívá v kontaktu s křesťanským poselstvím, Cavalletti vysvětluje souladem mezi
základními potřebami člověka, křesťanským poselstvím
a samotnou realitou. Dítě se pohybuje v transcendentním
světě s lehkostí a radostí. Dítě se neobrací k Bohu, protože by hledalo kompenzaci něčeho, čeho se mu nedostává,
ale z hluboké potřeby, která je v jeho přirozenosti – potřebuje lásku bez hranic, kterou ho nedokáže naplnit žádná
lidská bytost. V kontaktu s Bohem ji zažívá a dostává tak
„výživu“, kterou potřebuje. Radost při setkání s Bohem
pramení z naplnění jeho autentické životní potřeby.
Stejně jako Montessori, i Sofia Cavalletti proto vyzdvihuje význam raného dětství pro katechezi. V tomto
věku (do šesti let) je dítě otevřeno bezstarostnému, radostnému setkání s Bohem. Od šesti let již dítě začíná mít
větší intelektuální potřeby, otevírá se morálním hodnotám a katecheze je přijímána spíš rozumem než srdcem.
Proto je tak důležité nepromrhat citově bohaté období
předškolního věku, které má silný vliv na život dítěte.
Spoustu dalších zajímavých myšlenek a postřehů z katechezí s dětmi je možno najít v knize Sofie Cavalletti, jejíž
překlad vyšel mj. v polštině: Potencjał duchowy dziecka
w wieku 3-6 lat (Kraków, 2019), nebo ve slovenštině: Náboženský potenciál dieťaťa (Bratislava, Lúč, 2019).
Martina Slobodová

Kresba liturgických předmětů dětí z naší farnosti
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Farní okénko prosinec březen – červen 2015

H

U

M

do farního společenství jsme přivítali a křest přijali:
Szymon Bezecny
Sara Maria Kaczmarczyková
emilia Krop
Vojtěch Minarík
Kaja Joanna Branna
Jakub Jan Martynek
Barbora Kateřina Martynková
Leontýna Dudková

O

R

Vyprošujme těmto novým křesťankům i jejich rodičům hojnost Božích milosti ve výchově a předávání daru víry.

Svátost manželství uzavřeli:

Jan Nawrat
Jiří Tomanek
Marek Schwarz
Jakub Molinek
Tomasz Kidoń

-

Kateřina Sikorová
Karin Klapsiová
Jana Kiszová
Sylvie Figurová
Petra Krainová

Rovněž novomanželům vyprošujme u Boha milost vytrvání ve věrnosti, úctě a lásce.

biřmování přijali:

K prvnímu sv. přijímáni
Šimon Mrozek
přistoupili:
Jakub Adámek
Anežka Pawelková
Judita Balušíková
Samuel Adámek
Daniel Bartulec
Marek Pinkas
Julia Barlog
Jaromír Balon
Roman Branny
Łucja Pochroń
Aneta Bonková
Romana Bílá
Mateusz Brzóska
Adam Poloczek
Daniel Dittrich
Lukáš
Bucifal
Magdalena Bubík
Jiří Przybyla
Klaudie Doskočová
Amálie Cichá
Martina Byrtusová
Dominika Przybylová
Laura Franioková
Pavol Cipko
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Pavel Cyprich
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Magdalena Pustowková
Jagna Greń
Barbora Čmielová
Petr Cyprich
urszula Pustówková
Karolina Haroková
Jakub Dulawa
Anna Černohorská
Miroslava Putzlacherová
Natalia Chmielová
Karolína Fiedorová
Markéta Černohorská
David Puzoň
Zofia Jasiok-Trzcińska
Tomáš Jurašek
Filip Faja
Stanislav
Roszak
Karol Kaczmarski
Adam
Kaluža
Do farního
společenství
jsme
přivítali a křest přijali:
o farního společenství
jsme
přivítali a křest
přijali:
Mateusz Fajkus
Terezie Ručková
Aneta Kawuloková
Lukáš Kischa
Szymon Bezecny
Sara
Maria
Kaczmarczyková
Veronika
Gazurková
Maciej Konderla
Valerie
Kladníčková
Tomasz
Sikora
Nicolas Maxmilián Gazur
Jáchym Kaluža
emilia Krop Markéta Harabišová
Vojtěch
Mateusz Lipa
erik Kotlár
JolantaMinarík
Siwek
Weronika
Sikorska		 JakubDavid
Grzegorz
Robert Motak
František Kotlár
Kaja Joanna Alexander
Branna Henner
JanSloboda
Martynek
Matouš
Kristýna Niedobová
Anna
Malicka			
Jakub
Bocek
Dominika
Kotlárová
Bogdan
Henner
Anna Marie
Slobodová
Barbora Kateřina Martynková
Leontýna
Dudková
Nadia Pasz
Tamara Kotlárová
Marek
Lucie Sojková
Julia Jelínek
Hulboj
Dorota Pawera
Helena
Krzyžánková
prošujme těmto
novým
křesťankům
i
jejich
rodičům
hojnost
Božích
milosti
ve
výchově
a
předávání
daru
víry.
Marek Kabot
Renáta Stenchlá
elżbieta Roszak
Denisa Lišková
Vojtěchuzavřeli:
Kaluža
Karolina Stredanská
vátost manželství
Ramona Samek
Patrik Mendrok
Vyprošujme
těmto
novým
křesťanům
i
jejich
rodičům
hojnost
Tomáš Kolek
Szturc Sikorová
Jan Nawrat - JanKateřina
Nela Sikorová
Apolonia Miervová
Božích
milostí ve výchově aMarek
předávání
daru víry.
Adam
Koziel
Szymanik
Jonas Stonawski
Beatriz Mirgová
Jiří Tomanek - Karin
Klapsiová
Michaela Kubicová
Adam Šařec
Jan Stopa
Vanesa Mirgová
Marek Schwarz - Šimon
JanaŠkrabiš
Kiszová
Karolína Kutnarová
Marcin Štěrba
Marek Pawera
Svátost
manželství
uzavřeli:
Jakub Molinek - Natálie
Sylvie
Figurová
Kristýna Kutnarová
Tomanová
Klára Švrčinová
Dominika Pawerová
Natalia Trznadel
Weronika
Machejová
Tomasz
Kidoń
Petra
Krainová
Daniel
Pecha
David
Vitoš
Jakub Lojek
Diana Dudová
Damián Vyvlečka
Anežka Stredanská
Andrzej Malysz
Michal
Vitoš
vněž novomanželům
vytrvání
ve věrnosti,
úctě a lásce.
Davidvyprošujme
Bongilaju Boha milost
Barbara
Szopová
Adriana Wałach
Lucie
Tomšů
Wojciech Mendrek
Patrik Vlček
Igor Wilczega
Lukáš
Vrubel
K
prvnímu
sv.
přijímáni
Jan Michejda
iřmování přijali:
Aleksandra
Wania
Šimon Mrozek
Rovněž
novomanželům
vyprošujme
u
Boha
milost
vytrvání
ve
věrnosti,
úctě
a
lásce
. Wirthová
Anna
Adéla
Wlochová
Jakub Wawreczka přistoupili:
akub AdámekDominik Minarík
Anežka Pawelková
Viktorie Zagorová
Morcinek z našeho
Natalia Wirthová
Judita Balušíková
Do věčnosti
společenství
byli povoláni:
Samuel Adámek
aniel BartulecTomáš
Marek Pinkas
Marek
Zogata
Julia Barlog
Jaromír
Balon
oman BrannyMagdalena Morcinková
Łucja Pochroń
Aneta Bonková
Romana Bílá
Mateusz Brzóska
Adam Poloczek Věra Trombiková		
Marie
Macurová		
Marie
Riedlová
do věčnosti z našeho společenství byli povoláni: Lukáš Bucifal
Daniel Dittrich
Magdalena Bubík
Jiří
Przybyla
Vojtěch Waleczek		
Hermina Buchtová		
Leopold Branny
Klaudie Doskočová
Amálie
Cichá
Martina Byrtusová
Anna Marszalková Dominika Przybylová
Bohumil Filipek
Gertruda Černeková
Laura Franioková
Pavol Cipko
Ludvík
Ochodek		
Aurelie
Szczurková		
Jerzy
Rzeszot
avel Cyprich Irena Hergovičová Magdalena Pustowková
Ladislav Baláž
Rosalie Podraná Jagna Greń
Barbora Čmielová
Dana Hazuková		
Lucia Przybylová
etr Cyprich Emilia Kralová		
urszula Pustówková
Jakub Dulawa Gertruda ChmielováKarolina Haroková
Pavel Kubatko
Pavel Wilczek
nna Černohorská
Miroslava
Putzlacherová
Viktorie Balonová		 Monika
Irena
Smyčková		
Petr Vojtíšek
Natalia Chmielová
Karolína Fiedorová
Marie Palová
Izabela Rigiel
Sylwia Maria Ondřeka
Markéta Černohorská
David Puzoň
Zofia Jasiok-Trzcińska
Tomáš Jurašek
Olga
Burová			
Bruno
Galuszka		
Karel
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24. 12. 2020 – čtvrtek V
Viiggiilliiee ssllaavvnnoossttii N
Naarroozzeenníí PPáánněě
Český Těšín
6:45 hod. polsky
16:00 hod. česky pro rodiny s dětmi
22:00 hod. česky
24:00 hod. polsky
Filiální kostely pouze při větším rozvolnění:
Svibice
mše sv. 22:00 hod. polsky
Koňákov
mše sv. 22:00 hod. česky
Horní Žukov
mše sv. 24:00 hod. polsky
SSLLAAVVN
25. 12. 2020 – pátek
NO
OSSTT N
NAARRO
OZZEEN
NÍÍ PPÁÁN
NĚĚ
H
o
d
B
o
ž
í
v
á
n
o
č
n
í
–
z
a
s
v
ě
c
Hod Boží vánoční – zasvěceennýý ssvváátteekk
Český Těšín: 9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky
16:00 hod. jesličková pobožnost (česko-polsky)
Mosty: 9:00 česky, Zpupná Lhota: 9:00 česky, Koňákov: 10:30 polsky
Filiální kostely v případě, že nebude půlnoční:
Svibice: 7:30 česky, Horní Žukov: 7:30 polsky
26. 12. 2020 – sobota SSvváátteekk ssvv.. ŠŠttěěppáánnaa
Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky
Svibice: 7:30 česky; Horní Žukov: 7:30 česky Mosty: 9:00 česky
Zpupná Lhota: 9:00 polsky, Koňákov: 10:30 česky
SSvváátteekk SSvvaattéé rrooddiinnyy JJeežžííššee,, M
27. 12.2020 – neděle
Maarriiee aa JJoosseeffaa
Český Těšín: 9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky
Filiální kostely: Svibice: 7:30 česky, Horní Žukov: 7:30 polsky
Mosty: 9:00 česky, Zpupná Lhota: 9:00 česky, Koňákov: 10:30 polsky
31. 12. 2020 – čtvrtek sv. Silvestra – poděkování za uplynulý rok
Český Těšín: 6:45 polsky
17:00 hod. poděkování, svátostné požehnání a Te Deum, polsky
17:30 hod. mše sv. česky, Koňákov: 16:00 hod česky
1. 1. 2021 – pátek, Nový rok SSllaavvnnoosstt M
Maattkkyy BBoožžíí PPaannnnyy M
Maarriiee,, zzaassvvěěcceennýý ssvváátteekk
Český Těšín: 9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky
Filiální kostely: Svibice: 7:30 polsky, Horní Žukov 7:30 česky
Mosty: 9:00 česky, Zpupná Lhota: 9:00 polsky, Koňákov: 10:30 česky
3. 1. 2021 – neděle
Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky
Filiální kostely: Svibice: 7:30 česky, Horní Žukov: 7:30 polsky
Mosty: 9:00 česky, Zpupná Lhota: 9:00 česky, Koňákov: 10:30 polsky
SSllaavvnnoosstt ZZjjeevveenníí PPáánněě
6. 1. 2021 – středa
Český Těšín: 6:45 česky a 17:30 polsky
Časy bohoslužeb jsou pouze orientační, aktuální situaci sledujte na stránkách:
www.farnost-tesin.cz
Milostiplné a radostné prožití svátků narození Vykupitele přeje farnost Český Těšín.
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