CÍRKEV
Církev je společenství lidí, kteří věří
v Ježíše Krista a vyznávají jednu víru.
Své poslání na tomto světě církev plní
už skoro dva tisíce let. Jedním z
hlavních úkolů církve a všech, kdo
do ní patří, je ...
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Dokončení je v tajence řetězovky,
kde poslední písmeno slova je
zároveň prvním písmenem slova
následujícího.
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první svátost
Otec, Syn a Duch Svatý
první žena v Bibli
Boží posel
9
první měsíc roku
špína
praotec víry
8 - 9 muž, který obdržel
Desatero na Sinaji
9 - 10 hebrejský pozdrav
pokoje
10 - 11 mešní kniha
11 - 12 apoštolský dopis
12 - 13 číslo následující po 999
13 - 1 zaměstnání Zachea
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TRIO
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D o n o v é h o r o k u 2 0 11
Den před Novým rokem jsme zpívali díkůvzdání „Bože, chválíme tebe“. Před
Svátostným Ježíšem jsem děkoval za spolubratry kněze v našich farnostech a celém
děkanátu, se kterými tvoříme rodinné společenství. Zvláště jsme to mohli prožít při
společné Štědrovečerní večeři. Děkuji Ježíši za obě svěřené farnosti a za každého s kým
se mohu modlit, slavit mši svatou, navštívit vaše rodiny a nemocné, koho mohu vést na
cestě životem v Církvi a ve škole. Děkuji každému, kdo se zapojil do služby při liturgii
nebo jakoukoliv prací pro dobro farnosti. Díky každému, kdo měl podíl na oslavě 750 let
kostela sv. Mořice. Děkuji v tom duchu, jak to činil před 100 lety v Kroměříži A.C.
Stojan: Pán Bůh zaplať!
Začínáme nový rok: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Právě na Nový rok
zpíváme radostný žalm: Bože, buď milostiv a žehnej nám! Bůh a Církev svolává požehnání
na každého. Přijaté požehnání závisí na naší víře a touze. Tento rok může být opravdu
bohatý na milosti pro ty, kteří chtějí prožívat Rok křtu. Vypátrali jste den svého křtu?
Nebo místo? Či kněze, který vás pokřtil? Budeme si měsíc, co měsíc připomínat tuto
vrcholnou událost života žehnáním vody, kropením a obnovou křestního vyznání.
Vrcholem budou Velikonoce. Na tuto slavnost máme pozvat lidi ze širokého okolí a
pomoci jim obnovit vztah k farnímu společenství. První polovina roku bude vrcholit
dnem pokřtěných. Můžeme ho připravit jen v širokém zapojení většiny farníků.
Na počátku nového roku přichází další iniciativa. Jak v Kroměříži, tak v Hradisku
začne po Velikonocích příprava na svátost biřmování. Opět jsou mezi námi mladí od 14
let, kteří se mohou přihlásit a vytvořit dobré společenství. Více méně se obracím na
každého dospělého, třeba jen pokřtěného a nebyl ještě u svátostí, aby se rozhodl k
přípravě sv. biřmování. Příprava ke svátostem se dá spojit v jednu cestu. Je v našich
řadách mnoho rodičů dětí z našich škol, kteří ještě nebyli biřmováni. Jsou mnozí
snoubenci, mladí manželé, ba i kmotrové, kteří nepřijali svátost biřmování. Věřím vám,
farníkům, že oslovíte známé a příbuzné ve svém okolí, pobídnete je a bude mít požehnaný
vliv na jejich rozhodnutí. Dejme si novoroční předsevzetí, že někoho získáme k přípravě
na svátost biřmování.
V neposlední řadě se osobně rozhodněme číst Písmo svaté. Viděli jste reklamu
v televizi nebo jsem četl na školní nástěnce výzvu: Čtěme s dětmi denně 20 minut. Není
konkrétně určeno co. Jen doplňuji: Čtěme s dětmi denně 20 minut Písmo svaté!
Potřebujeme vzdělání ve víře. Bible je nejrozšířenější učebnicí a nejlepší projekt dějin
spásy, jehož autorem je Duch svatý. Začneme právě dnes? Věřím, že už zítra. Zpívejme si
na počátku každého dne: Bože, buď milostiv a žehnej nám!
Do každého dne vám žehná P. Josef

List z kalendáře – leden
1.1. sobota
2.1. neděle

3.1.
4.1.
5.1.

6.1.
7.1.

8.1.
9.1.
10.1.

11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.

slavnost P. Marie, Matky Boží
7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
10.45 hod. – mše sv. za děti a koledníky Tříkrálové sbírky
s požehnáním na cestu
15.00 hod. – Vánoční koncert pěveckého sboru Moravan, kostel
sv. Mořice
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
čtvrtek Slavnost Zjevení Páně - žehnání křídy, vody a kadidla při mši sv.
v 6.00 hod. Malý Val, 17.00 hod. sv. Mořic
16.00 – 17.00 hod. – svátost smíření
pátek
7.00 – 16.00 hod. – celodenní adorace na Malém Valu
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
18.00 hod. – pravidelné setkání lektorů v Děkanátním centru pro rodinu
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
18.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
sobota brigáda dopoledne - úklid vánoční výzdoby
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
sobota 19.30 hod. - Děkanátní bál – Dům kultury
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Výroky svatých – leden
sv. František Saleský
Bůh, který stvořil člověka, mu dal rozum, aby Ho mohl poznávat, vůli, aby Ho miloval,
oči, aby viděl Jeho díla a jazyk, aby Ho mohl chválit.
Blahoslavení, kteří žijí na zemi jedině proto, aby z ní povznášeli duše k Bohu.
Známkou pravých Božích dětí je vždy být připraveni přijmout úmysly nejmilovanějšího
Otce.
K vedení duší je potřeba lžíci nauky, kýbl ostražitosti a oceán trpělivosti.
Žádný rozhněvaný člověk nemyslí, že jeho hněv je nespravedlivý.
Radost otvírá srdce, smutek je zamyká.
Málomluvnost neznamená říkat málo slov, nýbrž neříkat jich mnoho zbytečných, neboť
u mluvení se nehledí na množství, ale na jakost.
Ten, kdo neovládá své drobné zlosti, stane se nesnesitelným.
sv. Basil Veliký
Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje. Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje
hněv. Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenost mezi lidmi.
sv. Tomáš Akvinský
Do ctnosti naděje nepatří ta naděje, kterou někdo vkládá v sebe nebo v jiného člověka,
ale jedině naděje, kterou vkládáme do Boha.
Považuji za hlavní úkol svého života – a toho jsem si vědom – být pro Boha, a chci, aby
o Něm mluvila každá moje výpověď a všechny smysly.
Ducha Písma svatého poznáváme ze života svatých. Ono je totiž inspirací jejich konání.
sv. Jan Bosco
Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.
Ten, kdo dá nebo dostane špatnou radu, stane se sluhou a nevolníkem satana.
Buďte si jisti, že plněním svých povinností dokazujete svou lásku k Bohu, i kdybyste to
necítili.
Prostředky k zachování čistoty: modlitba, útěk od zahálky, časté přijímání svátostí a
svědomitost v drobných věcech.
Abych se mohl rozhodnout o svém povolání, je potřeba se postavit do okamžiku smrti.
Odtud pak je vidět to, co je skutečné a pravdivé.
Když syn opustí své rodiče, protože je poslušný svému povolání, Ježíš Kristus zaujme
jeho místo v rodině.
Budeš šťasten, když budeš hledat Boží lásku v tom, co právě děláš.
Nikdy neprosme o radu pochybující nebo neosvědčené.
Bohu se nelíbíme pro velikost našich skutků, ale pro lásku, se kterou je děláme.
sv. Řehoř Naziánský
To, co dáme se smutnou duší nebo kvůli tomu, že jsme přinucení, není milé a není na tom
nic sympatického.
Tomu, kdo pomlouvá řekni, jestli můžeš, o pomlouvané osobě něco dobrého

Inzerát:
Jsem věřící studentka, studuji v Olomouci a nedávno jsem v Kroměříži dostala práci,
proto tady hledám bydlení – PRONÁJEM I MALÉHO POKOJÍČKU.
Pomůžu s drobnými domácími pracemi.
V případě zájmu se ozvěte prosím na telefonní číslo: 733 727 880.
Předem děkuji ☺

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 20.1.2011
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věřících byla státem zabavena, křesťanský život byl znesnadněn a běžná činnost Církve
byla narušena. K tomu se navíc přidaly i neshody uvnitř církve samotné, způsobené
velkým počtem názorově povrchních a vrtkavých navrátilců, kteří nevěrně odpadli od
Pána Ježíše Krista během dlouhého období krutého pronásledování.
Později navíc mnozí odpadlíci násilně požadovali, že by měli být přijati do církve
bez vykonávání uloženého patřičného svého pokání. Nejde jen o záležitost věčného
života, ale především o to, nakolik si skutečně vážíme Pána Ježíše Krista, který má k nám
takovou lásku, že se za každého z nás nechal umučit. To vše měl papež sv. Marcel I. na
mysli, toužil po návratu odpadlých, ale při zachování spravedlnosti, která vyžaduje úctu
a lásku k Pánu Ježíši. Byl to spravedlivý požadavek, že totiž když u křesťana chyběla za
pronásledování vůči Bohu věrnost, tak je k návratu zapotřebí náležité upřímné kajícnosti.
Ta kajícnost měla vést kajícníka k důkladnějšímu uvažování o dokonalosti a svrchovanosti
všemohoucího Boha, což je podstatný a nezbytný základ k upřímné úctě a statečné
věrnosti pokřtěného člověka vůči Pánu Bohu. Je to také předpoklad umožnění vůbec
přijat křest sv. v dospělém věku. Znamená to totiž osobně dospět k pochopení a pevnému
uznávání základního obsahu učení Pána Ježíše Krista o úžasných podstatných vlastnostech
a možnostech jediného dokonalého milujícího Boha. Pouze k takovému dokonalému a
svrchovanému Bohu můžeme a máme vždy mít lásku nade vše, opodstatněnou úctu a být
mu statečně věrni.
Papež sv. Marcel I. prokázal velmi správné papežské organizační schopnosti. Církev
v Římě přežila nemilosrdné vyvražďování a při organizaci obnovy bylo potřebné rozdělení
do více než dvaceti okrsků k zajištění bohoslužeb a papež ustanovil do nich své zástupce.
Život Církve se brzy plně obnovil a vzkvétal. Dochoval se papežský list do Antiochie, v
němž papež dovozuje, že římská církev je hlavou celého křesťanstva a že bez svolení
římského biskupa se nesmí konat žádný církevní sněm. V Římě byly tehdy ve 25 kostelích
opět řádně slouženy křesťanské bohoslužby. Papež také založil v tehdejším Římě nové
křesťanské pohřební místo, Cśmeterium Novellś na Via Salaria, naproti Katacomb sv.
Priscilly. Někteří věřící si této obnovy velmi vážili a také se snažili papeži Marcelu I.
pomoci finančně či materiálně. To však zvýšilo lidskou závist a nenávist proti němu.
Římská paní Lucina např. odkázala Církvi celý svůj značný majetek, a to se tehdejšímu
mocnému správci Říma nelíbilo. A tak za vlády Maxentia bylo vykonstruováno obvinění
a papež Marcel I. byl zatčen, pomlouván, znevážen a nakonec pak potupně vykázán z
Říma v roce 309. Vznikla totiž velmi bolestivá situace vyvrcholením násilné vzpoury
odpadlíka Heraklia proti papežem spravedlivě požadovanému pokání pro možný návrat
do Církve. Přitom však konkrétně ten vzbouřenec Heraklius popíral svou velmi vlažnou
křesťanskou víru a opouštěl Církev hodně zbaběle, totiž ještě v době relativního klidu
pro křesťany v Římě. A za papeže Marcela I. si chtěl vynutit návrat hněvem a násilím,
možná se i vypočítavě zalíbit vladaři. Tyto nepokoje, násilí a pobuřování však nebyly
vyvolány upřímnější křesťanskou vírou odpadlíků, nýbrž z jejich pýchy a pohodlnosti,
která jim znesnadňovala přijat obtíže tehdy uloženého pokání, ale také ovlivňováním
utajovanou ochotnou podporou od podezíravého a závistivého pohanského vladaře
Maxentia. Ten se totiž chtěl vzrůstajícího vlivu papeže Marcela I. zbavit, aniž by tím
pobouřil proti sobě značnou část Říma. Proto papeže Marcela I. nedal přímo zabít, ale
potupit a vyhnat. Maxentius usiloval o to, aby papež Marcel I. byl všemi považován za
zodpovědného za ty velké nepokoje. O způsobu nakládání s papežem nejsou všechny
zprávy spolehlivé. Byl nucen poklízet po zvířatech. Často je udáváno, že papež Marcel
I. byl odsouzen mimo vyhnanství i k obsluze koní pro poštovní vozy a později u toho
místa vznikl chrám jemu zasvěcený.
Papež sv. Marcel I. zemřel v roce 309, krátce poté, co jakožto vyhnanec opustil Řím.
Jeho nástupcem pak byl papež Eusebius (309-310). Ostatky sv. Marcela I. jsou uloženy
pod oltářem San Marcello al Corso v Římě. A jeho svátek je připomínán 16. ledna.
Ing. Petr Kvapilík
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23.1. neděle

7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
24.1. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
25.1. úterý
18.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
26.1. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
27.1. čtvrtek
28.1. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
29.1. sobota
30.1. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
31.1. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství

List z kalendáře – Hradisko
h 2.1. neděle – vystoupení dětí v kostele
h 6.1. čtvrtek - dopoledne – návštěva nemocných

Úmysly apoštolátu Sv. Otce na rok 2011
Měsíc leden nám nabízí nové úmysly apoštolátu modliteb Sv. Otce Benedikta
XVI. na rok 2011. Na úmyslech je zřetelné, na čem Sv. Otci záleží a k čemu nás zve ke
společné modlitbě. Doporučuji, abychom tyto úmysly zařadili do svých ranních
modliteb. Stanou se tak duchovním nádechem na začátku každého dne. Vložku
nového čísla Tria využijte osobně nebo nabídněte někomu ve své blízkosti.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 5.1.2011 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: 1. Jan, 3, 11-21- Nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. Pravda
osvobozuje.
Žalm 100 Hledejme přirozené zdroje radosti, člověk má touhu mít někoho rád.
Jan l, 43-51. Janovo svědectví, Jakubův sen.
Kniha Přísloví kap. 2. - moudře řešit vztahy i ve špatné společnosti.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
10.1.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: čtení z Knihy Židům kap 1. vv. 1-6. Velikost vtěleného Božího Syna, který převyšuje
anděly.
Žalm 97. Kristus Král při jeho prvním i druhém příchodu.
Marek 1,14-20 Ježíšovo veřejné působení v Galileji.
Kniha Přísloví - Moudře řešit vztahy i ve špatné společnosti - čtení z druhé kapitoly.
MUDr. Pořízek Bohuslav
TRIO, strana 3

Připravujeme:

l Jako každoročně připravujeme
pobytový zájezd v Dolomitech
s ubytováním v Pastoračním domě
Velehrad.
Termíny: 16.7. – 23.7.2011
3.9. – 10.9.2011
Cena: 3.500,- doprava s plnou penzí,
ubytování 78 euro

l Řím – Assisi – Dolomity 2011
Termín: 24.7. – 1.8.2011
Ubytování: v poutním domě Velehrad
(15 minut od Vatikánu)
Cena: 3.000 Kč (doprava) 68 euro
(ubytování se snídaní)
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice
se zálohou 1.000 Kč/osoba.

AWER TOUR s.r.o a farnost Morkovice vás zve na pouť
SVATÁ ZEMĚ se Sinajem
Termín: 28. března – 4. dubna 2011
Cena: 16.900,- Kč
V ceně je započítáno:
- letenka + letištní poplatek 1056,- Kč,
palivový příplatek 2904,- Kč - 7x
ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových
pokojích se sociálním zařízením
- doprava klimatizovaným autobusem ve
Svaté zemi
- odborný průvodce - kněz
V ceně není započítáno:
- obslužné a vstupy dle programu 60,- USD
(platí se průvodci ve Sv. zemi)
- výlet do Egypta na Sinaj 100,- USD (platí
se průvodci ve Sv. zemi)

- fakultativní výlet Qumrán 15,- USD
- komplexní cestovní pojištění – pro
zájemce bude vyřízeno společně
Upozornění! Ceny Ceny jsou kalkulovány
v kurzu 1 Euro = 1,4 USD. Při pohybu
kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na
úpravu ceny.
Závazně se přihlašujte na email
faramorkovice@seznam.cz, nebo na
telefon: 731621105. Uveďte své jméno,
příjmení, bydliště, rodné číslo pro pojištění
a číslo platného pasu.
Záloha 3000,- Kč. Platnost pasu musí být
nejméně 6 měsíců po návratu!

Děkanátní bál 2011
se bude konat v sobotu 22. 1. 2011
v Domě kultury v Kroměříži od 19.30 h.
Program: Dechová hudba Hanačka z Břestu; Taneční show – KST Swing Kroměříž;
DJ Vidicki, Cimbálovka.
Cena vstupenek: 160,- Kč.
Prodej bude zahájen 27. 12. 2010.
Vstupenky můžete zakoupit v obou farnostech.
Prosíme o věcné i finanční dary do tomboly Děkanátního bálu 2011.
Sbírka na tombolu bude 16. 1. 2011 (neděle) po každé mši sv.
Výtěžek z tomboly poputuje na projekt Domov – viz níže.
Hledáme ještě dobrovolníky na prodej losů do tomboly při Děkanátním bálu, případně
na další pomoc.
V minulých letech jsme z výtěžku tomboly přispívali na vzdělání indického chlapce
Solomona. Solomon ukončil vzdělávání již na počátku letošního roku. Proto nám byl
příspěvek vrácen. Rozdělili jsme jej na projekty Papežského misijního díla: podpořili
jsme např. misijní sirotky na Surinamu.
Rozhodli jsme se, že v dalších letech ze zisku podpoříme projekt „DOMOV“. Oč jde?
Projekt Domov si klade za cíl pomoci dětem, o které se rodiče nemohou, nebo nechtějí
starat, a které žijí v Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku (Zakarpatská Ukrajina)
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zazpívá Gloria nad věznicemi,
ať vyschnou potoky hořkých slzí,
o Jezulátko, dej, ať je to brzy!
Pak opět zvednem ze sena Tvých jeslí,
náš malý Králi, uplakané skráně.
V maličké ručky Tvé vložíme
radost svých srdcí,
o kterou nyní prosíme,
radostně sevřem Tě do náruče,
srdce se prudčeji roztluče,
až citem své lásky pochopíme,

že andělský zpěv:
„Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ patří už celému českému lidu.
Ať hvězda míru, hvězda klidu
ozáří vlast jak tehdy betlémský chlév,
až zmizí to,
co dělí zem v dvě půle.
Potom Ti, Ježíšku s hebkými vlásky,
zapějem radostně svou píseň lásky.
Se zpěvem andělů spojíme hlasy,
G l o r i a zapějem Bohu své spásy.
Jako tehdy a po celá léta, kdy naše země byla „zmámena křikem falešných proroků“, i
dnes se modlíme za naši vlast, za naše město a za naši farnost, aby všichni lidé dobré vůle
otevřeli svá srdce radostnému poselství Vánoc a uvěřili v lásku Ježíše Krista, „jenž pro
nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe a stal se člověkem.“
Milosrdné sestry svatého Kříže.

Svatý na leden:
Svatý Marcel I. (Marcellus I.) byl v pořadí 30. papež katolické církve, s velmi
krátkým pontifikátem (308–309). Datum jeho narození není známo. Papežem byl zvolen
v květnu nebo červnu roku 308 a zemřel 16. 1. 309 (někdy je uváděno až datum jeho
pohřbu v r. 310).
Před ním byl 29. papežem svatý Marcellinus (296–304), který se stal biskupem v Římě
30. června 296 (je zapotřebí ho odlišovat od sv. Marcela I., tedy Marcelluse I.). A jeho
ještě dřívějším předchůdcem byl 28. papež sv. Caius (283–296). Papežové sv. Marcel I. i
sv. Marcellinus bývají někdy uctíváni společně, neboť prožívali totéž surově nepřátelské
období velkého pronásledování Církve. Papež sv. Marcellinus, začal svůj pontifikát v
době, kdy Dioklecián byl římským císařem. Během pontifikátu papeže Marcellina se
Arméni stali v roce 301 prvním křesťanským národem na světě.
Diokleciánovým spoluvladařem byl Galerius, který v roce 302 vedl surová a velmi
útočná pohanská hnutí proti křesťanství. První křesťanští vojáci tehdy museli odejít
z armády. Později také církevní majetek byl vladařem konfiskován a křesťanské knihy
byly zničeny. Po dvou provokativních požárech v paláci Diokleciánově bylo přijato
ještě tvrdší opatření proti křesťanům: oni měli buď odpadnout od své víry, nebo byli
ihned odsouzeni k mučednické smrti a popraveni. Během Diokleciánova pronásledování
Církve byl předchůdce papež sv. Marcellinus v r. 304 od pohanů vyzván, aby jako oběť
nabídl kadidlo pohanským modlám, ale statečně to s rozhodností odmítl. Byl tedy umučen,
spolu s několika svými společníky. Následně bylo rozpoutáno ještě krutější
pronásledování křesťanů. Umučený papež sv. Marcellinus byl pohřben dne 26. dubna
304, na hřbitově Priscilla, na Via Salaria v Římě. Také v následujícím období pokračovala
za vlády Diokleciána persekuce křesťanů. Avšak později, po odstoupení Diokleciána v
roce 305 a po nástupu do vlády v Římě Maxentia v říjnu 306, křesťané opět zažívali
krátké pokojnější období a určitou svobodu.
Po mučednické smrti papeže sv. Marcellina zůstával Petrův papežský stolec neobsazen.
Ke zvolení Marcela za papeže došlo asi až dne 27. 5. 308. Marcel byl synem Benedikta z
Via Lata v Římě. Po Diokleciánově pronásledování začal nový papež Marcel I. obnovovat
v Římě Církev. Ovšem v Římě vládl pohanský Maxentius a mnozí křesťané měli tehdy
značné obavy, zda se nedostane k vládě nad Římem krutý Galerius. Jedním z nových
úkolů papeže Marcela I. bylo řešení otázky, která se týkala návratu odpadlých křesťanů
zpět do Církve. Papež sv. Marcel I. (sv. Marcellus I.) převzal křesťanskou církev v Římě v
nesmírném zmatku. Místa bohoslužebných obřadů a setkávání i některá místa pohřbívání
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Před šedesáti lety
Jak prožívaly vánoce Milosrdné sestry svatého Kříže, vystěhované v září 1950 do českého
pohraničí, ukazuje báseň sestry Ireny Kočišové, která byla recitována o Štědrém večeru
1950 ve společenství 266 sester, vysídlených z kláštera v Kroměříži a z jiných působišť
na Moravě.

V Á N O C E 1950 v Bohosudově

NEMÁME MÍSTA. Jak zachvěla se její duše čistá,
jak sevřelo se srdce mladé Matky!
Nevděčný světe, víš, co Bůh ti chystá
v tom Děcku, které nese zpátky
ve svém čistém lůně
pryč od tvrdých lidí?
Nemáme místa. - Je tu tolik lidstva,
ach, je tu tolik shonu!
A tak jdou poutníci od domu k domu,
Josef a Maria - dvě liliové duše,
dvě srdce vyvolená k oběti a lásce
pro Toho, jemuž ke zrození
zní dvojí melodie - lidská:
„Nemáme místa!“ - a andělské pění.
Kam uchýlí se poutníci unavení,
když jako ozvěna od každých dveří
zní totéž tvrdé slovo: Nemáme místa!
a venku už se šeří?
Nemáme místa pro své vykoupení,
nemáme místa pro spásu svých duší,
jsme nevšímaví, hluší,
jsme leskem zlata oslepeni,
nás z pohodlí nic nevyruší,
jsme hluší a jsme němí k prosbě Mariině:
Otevřte mi dvéře!
Nemáme místa my, zatvrzelí v vině
jak židé betlémští
v tom prosincovém šeře,
kterým se tiše béře
Josef a Maria, dvě duše liliové.
K nám pojďte, sem,
jsme sice jenom chudé,
jsme bez domova, jako vy jste byli,
ale jsme ochotné pro tuto chvíli
a pro celý život otevřít dvéře
svých chudých srdcí.
Otevřít dokořán dvéře svého srdce,
by čtyři čisté, liliové ruce
jak v jesle u Betléma vložily v ně nebe,
malého Krále, Jezulátko, tebe!
Který ses narodil,
když nevšímavá země spala svůj sen.
Noc náhle v polovici změnila se v den
a pastýři i stáda venku nocující
budí se ze spánku andělským zpěvem.
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Nám narodil se Král.
V chudé zrodil se chýši,
ne v chýši, v chlévě ciziny.
Do jeslí osel s volem mu dýší.
když nenašel se ani jediný,
jenž by mu dal kousíček místa,
trochu tepla lásky.
Takový malý byl, s hebkými vlásky
s očkama děcka,v nichž odráží se nebe.
Andělé zpívají a oslavují Tebe,
náš malý Králi.
Pastýři ze strání přispěchali,
aby ti zahráli, zazpívali,
aby Ti, chudému, dárky své dali,
aby Tě na ruce vzali, tvářičky pocelovali,
aby se na Tebe usmáli,
Spasení světa,Mesiáši!
Jsou chudí, prostí, však nic je neodstraší,
lesk moci královské skryls v chudobu jeslí.
Všecko si béřeš, co v lásce Ti snesli,
rukama Marie, Josefa,
- dvou liliových duší.
I my jsme přišly sem, náš malý Králi,
bychom, když ztvrdla zem,
hebkost své lásky Ti darovaly,
v seno Tvých jesliček
hlavy své položit směly,
bychom Ti tiše, by nikdo to neslyšel,
požalovaly:
my, ovce bez pastýřů,
my, vlaštovičky bez domova,
srdce sevřená do krunýřů mučivé nejistoty.
My, dcery národa,
který jsme vždycky milovaly
a který milujem i přes jeho hřích.
O Jezulátko, nezamítej svých!
Pro věrné své ušetři svého lidu!
Dej zemi rozeštvané pokoje a klidu,
vsej v meze rozorané semeno své lásky,
náš malý Králi s hebkými vlásky!
Ať hvězda betlémská ozáří zemi,
zmámenou, zmatenou frázemi,
křikem falešných proroků,
ať spadnou okovy otroků,
ať anděl míru

k důstojnému osobnímu růstu a zajištění základních životních potřeb a k nalezení
opravdového domova, o který přišly.
Ukrajinským partnerem a spolurealizátorem projektu je řád Služebnice Boha a Panny
Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Tato Kongregace provozuje od roku 2004
Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše, v němž na sebe sestry berou povinnost obnovit a
povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka
prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o
zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního,
pracovního). V Městečku milosrdenství žijí také děti z neúplných rodin (se souhlasem
svých rodičů) a sirotci, jimž má tento projekt pomoci.

Jsme rádi, že výtěžek bálu přinese pomoc opuštěným dětem a že s tímto dětským domovem
navážeme užší spolupráci. Pracovníci nám přislíbili, že nás budou informovat dopisy o
své činnosti. Více informací na http://www.shp-ukrajina.cz/domov.

Povídání nejen o Vánocích
Ve farnosti P. Marie v Kroměříži se už zabydleli noví duchovní pastýři - P. Vít Hlavica a
Mons. Vojtěch Šíma. Na stránkách farního listu Fiat se představili svým stručným
životopisem, ale v našem Triu jsme to ještě nestihli ☺.
Protože naše povídání pro lednový farní list vzniklo před Vánocemi, tak právě Vánoce
budou hlavním tématem.
Ve farnosti P. Marie v Kroměříži to budou Vaše první Vánoce. Myslíte, že se budou v něčem
lišit od předešlých? Zkuste zavzpomínat na Vaše dětství a s ním spojené vzpomínky na
Vánoce.
Otec Vojtěch:
Určitě se lišit budou, nevím čím, a nevím jak, jsem v jiném prostředí, než jsem býval, a
žiji v adventním očekávání. Doufám, že budu mile a příjemně překvapen.
Otec Vít:
Vánoční svátky jsou oslavou Kristova narození. Do jaké míry se na ni v adventu připravím,
do té míry se ve mně Kristus narodí. Při této oslavě narozenin budu vidět jiné tváře než
vloni, ale budou to tváře mých farníků a budu se s nimi radovat a na ně myslet. Církev je
pestré společenství, a pokud je uprostřed tohoto společenství Kristus, máme se všichni na
co těšit. On umí vždy příjemně překvapit.
Na Vánoce z dětství mám krásné vzpomínky. Vybavuje se mi rodina, farní kostel sv.
Mikuláše a také prázdniny. Štědrodenní výšlap do lesa na stromek, falešně zazpívané
koledy po večeři, ministrování při slavnostních bohoslužbách a také koledování po
široké rodině (myslím tím rozvětvenou a početnou rodinu, i když do šířky nejsme, pravda,
také žádní drobečci). Ale mezi nejkrásnější Vánoce patřily stejně ty, které jsem prožil
jako kněz. Adventní sv. zpovědi, ze kterých kněz načerpá tolik povzbuzení, příprava
kostelů a kaplí, štědrost a zájem farníků, radost z rodin, které mohly a chtěly být spolu. A
především štědrovečerní večeře s kamarády - kněžími, to je paráda.
Pro otce Vojtěcha: Pocházíte z početné rodiny. Jaké jsou Vánoce v tak početné rodině?
Otec Vojtěch:
Jako dítě jsem prožíval Vánoce jako ty nejkrásnější svátky, jaké může dítě prožít. Každému
dítěti bych je takové přál.
Žili jsme velmi skromně, až chudě. Maminka zůstala s dětmi doma, tatínek pracoval
v JZD a vydělával 320,- Kč. Z jeho platu žila celá devítičlenná rodina.
Takže pod vánočním stromečkem mnoho dárků nebylo, ale kolem stromečku vládla
krásná atmosféra rodinné pohody a dobrých vztahů.
Jako rodina jsme prožívali celý rok ve spojení s církví a životem v kostele. Na Štědrý
večer jsme se sourozenci zdobili vánoční stromky v kostele, kde jsme vždy promrzli až
na kost. Když jsme se celí prokřehlí vrátili domů, první jsme zmrzlé ruce „ohřívali“
v kýblu se studenou vodou.
Na večeři jsme měli kapra a salát, u stromečku jsme pak zpívali koledy. Dodržovali jsme
i různé vánoční zvyky. Popovídali jsme si, a pak jsme kráčeli na Půlnoční mši svatou, kde
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jsme obyčejně při kázání pěkně spali. Domů jsme přišli zase promrzlí, následovalo máchání
rukou ve studené vodě, pak jsme dojedli kapra, vzájemně si povytahovali kosti, a šli spát.
Spokojeně jsme usínali s vědomím, že ráno zase půjdeme na mši svatou.
Rodiče spolu se staršími sourozenci dokázali vytvořit krásný večer, skoro pohádkový,
protknutý hlubokou vírou v Boha. Uvědomovali jsme si, že jsou důležitější hodnoty, než
materiální věci.
S příchodem nového roku si spousta lidí dává novoroční předsevzetí, které se ovšem ne
vždy podaří dodržet. Jak to máte s předsevzetími vy?
Otec Vojtěch:
Žádná novoroční předsevzetí si nedávám, poněvadž bych se pak celý rok trápil tím, že
jsem je nesplnil. Avšak mám jednu celoživotní snahu – snažím se vnímat Boží blízkost a
prožívat život v Boží přítomnosti.
Otec Vít:
Jako správný katolík si dávám předsevzetí při sv. smíření. Nechtějte raději vědět, jak to
s ním dopadá. Vlastně, sami to můžete pozorovat. Na Nový rok se spíš modlím, abych
Pána tolik nezarmucoval.
Ve farnosti jste se už zabydleli a zvykli si na své nové farníky a oni na Vás. Jak se na to
zabydlování a zvykání si díváte zpětně?
Otec Vojtěch:
Obláti nám připravili dobré bydlení. Takže zabydlený jsem byl rychle. Ale jinak žiji
v neustálém překvapení, protože poznávám stále nové tváře. Potřebuji vidět člověka
nejméně dvacetkrát, než si ho zapamatuji. Proto prožívám stále nová dobrodružství – a
nejen já, ale i ti, kteří si myslí, že je znám, ale já si na ně nemůžu vzpomenout. Takže
pořád a pořád se setkávám s – pro mě neznámými – tvářemi. A když už si myslím, že toho
člověka poznávám, je všechno úplně jinak.
Otec Vít:
Zabydlený jsem byl do hodiny. Teda spíše do dvou, protože klíčky od kostela a fary, které
mi P. Marek předal, jsem hned tak nerozeznal. Farníky stále poznávám, to se musíte
zeptat později. Nejde jen o to, že si nepamatuji jména, ale s každým musím něco prožít,
pohled do kostelních lavic je na seznámení málo.
Pro otce Víta: Narodil jste se v pátek 13. května. Odrazil se ve Vašem životě pátek 13? (Z
pověrčivosti mě ani nejde podezírat, mám s 13 zkušenosti ☺– vdávala jsem se 13. dubna
a 13. ledna (úterý) se mi narodil první syn.)
Otec Vít:
Pátek 13. je náramný den. Provázel mě nejen při narození, ale třeba i na seznamech žáků
ve škole. Nic hrozivého si pod tímto číslem nepředstavuji. V Bibli mají některá čísla
zvláštní hodnotu. Číslo 13 si mohu vyložit jako součet čísla 3 a 10. 3 je číslo dokonalosti
a vztahu k Bohu. Bůh volá třikrát Samuela (1 Sam 3, 2-14). Bůh je třikrát svatý (Iz 6,3). V
Novém Zákoně je Ježíš třikrát pokoušen na poušti (Mt 4,1-11), třikrát předpovídá své
utrpení, třetího dne vstal z hrobu. 10 je také číslo dokonalosti, číslo ukončení dějinných
událostí; 10 bylo generací od Adama po Noema (Gen 5), 10 ran zasáhlo Egypt, známe 10
přikázání atd.
Jsem rád, že 13. května 1917 se zjevila Panna Maria třem dětem ve Fatimě. Tedy přesně
60 let před mým narozením. Což je milé. A květen je vůbec krásný měsíc, díky rozkvetlé
přírodě a blízkosti Panny Marie.
To jsou ale spíše takové „hrátky s čísly“, a ty nejsou podstatné. Důležité je pro mě to, že
dokonalý a krásný Bůh, nechal ochutnat jednoho krásného dne pozemskou atmosféru
nepatrnému tvoru, kterého chce udělat šťastným. Kéž bych mu v tom díle nepřekážel. A
to bych přál i všem Mořickým farníkům.
Děkuji za milé povídání
Eva Šafaříková

Soutěž BIBLE A MY
III. kategorie
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

škola
ZŠ Střílky
Gy KM
ZŠ Slovan KM
ZŠ Oskol KM
ZŠ Bystřice p.H.
ZŠ Zborovice
CZŠ KM
II.ZŠ Holešov
AG KM
Mimo soutěž:
ZŠ Mostní Zlín
Gy a JŠ Zlín

jméno soutěžícího
Daniela Koutná
Marek Prachař
Jakub Kvapilík
Dominik Bejdák
Petr Železný
Veronika Várošová
Alena Patrmanová
Ondřej Ehrlich
Tomáš Zapletal
Jan Babič
Josef Pavlík
Michael Kamarád
Petra Slámková
Monika Krejčí
Alžběta Němčáková

body
18,5
15,5
18
9
11
9
12
24
19
9,5
21
21
15
18
19

Kateřina Kocháňová
Marie Pavlovská

5
18,5

finále pořadí
6
3
9
7
14
12
15
11
4,5
5
7,5+1
1
13
5
4
7,5+1
1
10
8
4
6
2
1

Soutěž BIBLE A MY
IV. kategorie
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

škola
Gy KM

SPgŠ KM

AG KM

jméno soutěžícího
Jindřich Ryšavý
Jonáš Indrák
Martin Stachoň
Martin Pšenko
Petra Matoušková
Lucie Hladká
Věra Zgarbová
Ondřej Man
Jolana Horáková
Barbora Adamová
Jakub Hladký
František Hodinka
Eliška Bernátková
Jindřich Hodinka
Ondřej Talaš
Andrea Bublíková

body
21
16,5
17,5
12
10
13
15
11
13
9,5
19
23
18
24,5
21
18

finále pořadí
3
5
9
8
13
15
11
10
14
12
16
3+1
3
5
1
7
3+0,5
4
4
2
2
6

Zajímavosti embryologie a genetiky.
Se zájmem jsem si přečetl článek - mikrochimerismus a nové objevy v prosincovém
Triu. Dovoluji si k tomuto podnětnému článku také napsat několik myšlenek. K oplodnění
TRIO, strana 6
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Soutěž BIBLE A MY
I. kategorie
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

škola
ZŠ Kvasice
ZŠ Střílky
ZŠ Oskol KM
ZŠ Zdounky
ZŠ Bezměrov
CZŠ KM
III.ZŠ Holešov
ZŠ U sýpek KM
ZŠ Chropyně
Mimo soutěž:
ZŠ Štípa
ZŠ Neubuz

jméno soutěžícího
Jakub Gazdoš
Eliška Prachařová
Matyáš Nezdařil
Kristýna Pospíšilová
Kryštof Sádlík
Šimon Skácel
Tadeáš Sochor
Barbora Odstrčilová
Terezie Kvapilíková
Marie Pavlíková
Jiří Loučka
Iveta Skutková
Adéla Pazderová
Markéta Horáková
Jan Horák

body
21
21,5
29
22,5
14
12
20,5
21,5
20,5
24
17
24
12
14,5
20,5

Jindřich Paciorek
Jan Machalínek
Ladislav Máčala
Martin Tomšíček

20,5
18,5
22,5
25

finále pořadí
7
2
4
4
1
1
6
13
14
10
2+1
3
8
2
5
11
2+1
2
15
12
9
3
4
2
1

Soutěž BIBLE A MY
II. kategorie
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

škola
ZŠ Kvasice
ZŠ Střílky
Gy KM
ZŠ Slovan KM
ZŠ Oskol KM
ZŠ Zdounky
ZŠ Bystřice p.H.
ZŠ Zborovice
CZŠ KM
III.ZŠ Holešov
Gy Holešov
Mimo soutěž:
ZŠ Štípa
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jméno soutěžícího
Filip Bartoník
Josef Gazdoš
Theodor Koutný
Radim Liška
Josef Kvapilík
Čeněk Bleša
Ondřej Lejsal
Jindřiška Chromcová
Martin Dostálek
Lenka Flašarová
Lukáš Lehkoživ
Nikola Zapletalová
Petr Ehrlich
Klára Badanková
Denisa Zaoralová
Štěpán Bekárek
Marie Štěpáníková
Ladislav Uruba
Josef Kolář
Helena Kolářová
Markéta Knápková

body
17
18
19
16
24
15
3,5
12,5
10
6
5
17
12
17
18
24
20,5
14,5
13
9,5
15

finále pořadí
8
3
6
6
2
10
8
1
11
19
14
16
17
18
9
15
7
4
5
5
4
5
3
12
13
2
1

jednoho nebo více vajíček spermií dochází na břišním konci vejcovodu. Takto oplozené
vajíčko sestupuje vejcovodem do dělohy, kde se usazuje – implantuje neboli niduje a
hned v následujících dnech dochází k rýhování a tvarování tak, že se vyvíjí embryo. Již
zde probíhají biochemické a bioelektrické jevy nesmírně bohaté a dokazující sílu života
i moc Stvořitele.
Toto embryo je již tak velké, že nemůže prostoupit do cév - vlásečnic a krevním oběhem
do těla matky. Embryo dále roste, diferencují se tkáně, orgány, vzniká fetus - plod a
těhotenství postupuje dále. Většinou to bývá jedno embryo, výjimečně pak dvě i více. Při
oplození se dostane do vajíčka 23 chromozomů spermie a vajíčko má také 23 chromozomů.
Tak má jedinec - člověk od početí již výbavu 46-ti chromozomů, to je 23 párů, z toho 22
párů je tzv. autosomálních a jeden pár pohlavních. V případě pohlavního páru XY je to
mužský potomek, XX pár chromozom je pak ženský potomek. Chromozomy jsou
utvořeny složitým způsobem různými aminokyselinami - z nich nejznámější je DNA –
nositelka dědičnosti. Na tvaru a změnách chromozomu se dá určit, zda se jedinec vyvíjí
normálně nebo je tam nějaká chyba. Toto je předmětem prenatálního genetického
vyšetření. Až se tají dech, když si jen částečně uvědomujeme, že v tomto jádru buněk,
v chromozomech jsou ukryté vlastnosti jedince, a to nejen somatické, ale i psychické.
Různými zákonitými - Mendelovskými procesy vznikají dědičné vlastnosti dítěte od
otce i matky, od prarodičů a ještě dále do rodového genotypu. Je pravda, že fetus ovlivňuje
matku a naopak. To lze dokázat v experimentu - pokusem na zvířeti. Ne však vždy. Zvíře
má totiž jinou, primitivnější strukturu orgánů. Člověk se vyznačuje nejdokonalejším
vesmírným systémem - centrální nervovou soustavou, procesy života nelze jednoduše
vysvětlit nějakým experimentem. Je to jen hrubá pomůcka. V zásadě skutečně platí, že
těhotenství má blahodárný až dopingový efekt pro ženu, a to nejen z krátkodobého, ale
i z dlouhodobého budoucího života matky. Například dlouhověkost, positivní
imunologie, ochrana před rakovinou prsu a podobně. Individuálně zvláště u žen, které
otěhotní ve vyšším věku nad 35 let se však těhotenství stává rizikové. Tento vyšší věk
nastávající maminky někdy v 35-ti, jindy ve 40-ti nebo 45-ti letech je indikací pro
prenatální cytogenetické vyšetření preventivní, protože je zde větší riziko
chromozomálních aberací a tím vznikají různé vývojové vady a podobně. Nemáme pro
toto přesné biologické zdůvodnění, ale ve velkých statistikách je to jasně vidět. Často u
těchto žen vznikají spontánní potraty. Nepoučené ženy se proto bojí různých i
pranepatrných změn na buňkách, jsou ustrašené, mají obavy a volí proto zbytečně
interrupce, protože genetické poradenství nezafungovalo. Někdy je nejistý lékař,
zdravotnický personál, těhotná žena, rodina, a to vše ještě umocňuje rozhodnutí k potratu.
Odpovědí je pozitivní poradenství, psychoterapie dle zásad bioetiky. Z lékařské praxe
vím, že většina takových těhotenství končí dobře - bez patologie. Rizikovost těhotenství
ve vyšším věku je však zřejmá, zvláště v prostředí nezdravém - radon, kouření, jiné
špatné životní návyky.
Články tohoto typu, jako byl v minulém Triu jsou velmi podnětné, jdou na hlubinu,
podněcují diskuzi. Na závěr můžeme skončit radostnou myšlenkou z biblické knihy
Deuteronomium (srov. Dt 30,15) - „Rozhodli jsme se jít i s našimi snoubenci cestou
života, k životu“.
MUDr. Bohuslav Pořízek
Literatura: Preston V. Dilts M. D., University Of Michigan

BIBLE A MY
Ve středu 24.11.2010 proběhlo v aule AG okresní kolo soutěže BIBLE A MY.
Celkem soutěžilo 66 žáků a studentů z 16 škol okresu Kroměříž. Soutěžící nejdříve
vypracovali písemné testy a prvních 6 postoupilo do veřejného finále. Umístění finalistů
je uvedeno v tabulkách. Tři první z každé kategorie postupují do celostátního kola, které
letos proběhne 1.2.2011 též v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž.
Velké poděkování patří sponzorům - Karmelitánské nakladatelství věnovalo
do soutěže pěkné knižní ceny, dále soutěž finančně podpořilo Společenství pro Ježíše a
v neposlední řadě patří díky též vedení AG, které poskytlo prostory, občerstvení a drobné
věcné ceny.
Ing. Věra Minaříková
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