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Vzácné jubileum.

Bylo to o slavnosti svatého Václava - 28. září 1978, kdy jsem odpoledne odjížděl z domova na západ 
Čech, abych nastoupil základní vojenskou službu. Po příjezdu do Boru u Tachova, odkud jsem měl pokračovat 
do Vysočan, jsem se zastavil krátce na tamějším děkanství, kde mi pan děkan oznámil v první chvíli 
neuvěřitelnou zprávu: Svatý Otec Jan Pavel I. prodělal v noci srdeční infarkt. Po příjezdu do kasáren při čekání 
na tzv. kombajn, čili stříhání, koupání a převlékání do vojenského, jsem z rádia slyšel jako první zprávu, že v 
noci náhle zemřel papež Jan Pavel I. V této době totality jsme se nic bližšího nedozvěděli, protože vojáček 
nováček, ve vojenské terminologii „holub“ k žádným zprávám přístup neměl, maximálně povinné televizní 
noviny, jinak nic. Z domova psali, že pohřeb zesnulého papeže se bude konat 4. října. A pak nastalo čekání, 
naplňované modlitbou a obětováním všech strastí života vojenského za prozřetelnostní volbu nového papeže. A 
vzpomínám si, že jsem za nějakých pár dní při úklidu PVS (politicko-výchovná světnice) našel pod televizním 
stolkem pohozené Rudé právo, v němž na předposlední stránce jsem se v kratičkém článku dočetl, že církev má 
nového papeže, který byl zvolen 16. října 1978 v podvečer. Je to polský kardinál, krakovský arcibiskup Karol 
Wojtyła, který přijal jméno Jan Pavel II.  Od této chvíle uplyne za několik dní 25 let a Svatý Otec oslaví své 
stříbrné papežské jubileum.

Ohlédnutí za tímto obdobím je velice náročné a to nejen pro délku času, ale hlavně pro náplň tohoto 
úctyhodného a zároveň obdivuhodného pontifikátu. Papež začíná cestovat a sice ne jako turista, ale jako 
nástupce apoštola Petra, který má utvrzovat bratry a sestry ve víře. Kolik těch cest za čtvrt století bylo! I my 
jsme byli poctěni trojí návštěvou Svatého Otce v naší vlasti a to v letech 1990, 1995 a 1997. Do historie Církve 
v naší vlasti se zapsal kanonizací Anežky Přemyslovny, která v podstatě odstartovala konec komunismu u nás, 
později v Olomouci kanonizoval sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavu. Řadu chrámů povýšil na baziliku, jmenujme 
poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku, poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýnu a 
jiné. Dále jmenoval všechny naše biskupy, kteří řídí naše diecéze a taky několik jejich biskupů pomocných 
(Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové), zřídil dvě nové diecéze: Plzeň a co se nás bezprostředně týká: naši 
diecézi ostravsko-opavskou. Napsal řadu krásných a věcných encyklik, apoštolských listů a loni v den 24. 
výročí volby na Petrův stolec obohatil modlitbu sv. růžence o nová tajemství světla. Vyhlásil Mariánský rok 
(1988), mimořádný Svatý rok u příležitosti 1950. výročí ukřižování Ježíše Krista (1983) a pak taky Jubilejní 
Svatý rok 2000. Mnoho, mnoho a ještě jednou mnoho by se dalo psát. Dnes, po pětadvaceti letech vidíme 
Svatého Otce jako křehkého stařečka, odkázaného díky zdravotnímu stavu na pomoc jiných. Slýcháme hlasy, 
které by mu napovídaly, aby rezignoval,

jenomže majitelé těchto hlasů zapomínají, že Církev není kulturní ansámbl ani módní salon, který musí 
ve svém vlastním zájmu předkládat jen prvotřídní zboží s mladým a krásným personálem. Církev musí hlásat 
Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, na něhož jeho náměstek Svatý Otec Jan Pavel II. čím dál tím 
zřetelněji i beze slov ukazuje. Spojme se v těchto dnech zvláště v modlitbě a při mši svaté i při adoracích v 
děkování za tento veliký a požehnaný pontifikát. Vyprošujme Svatému Otci sílu a odvahu nést Kristův kříž, 
jehož tíha je na Svatém Otci zřetelně viditelná. Ať podle svého předsevzetí, které nejednou opakoval, může 
plnit své poslání až do svého posledního dne, který mu určí jeho Mistr a Pán a ne různé senzacechtivé skupiny, 
či sdělovací prostředky. My v našem farním kostele oslavíme toto jubileum v den výročí volby 16. října (Svátek 
sv. Hedviky, patronky Slezska a hlavní patronky naší ostravsko-opavské diecéze). Od 15.00 hod. bude 
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vystavena Nejsvětější  Svátost Oltářní k adoraci za svatého Otce, v 17.00 hod. bude slavná večerní mše svatá za 
Svatého Otce, na poděkování a na jeho úmysly a po ní Te Deum. Pamatujme a připomínejme to i jiným, že Pán 
Ježíš nepovolal ani Svatého Otce, ani nikoho z biskupů či kněží k tomu, aby se stali manažery, či manekýny, 
ale aby byli jeho svědky, obětníky i obětí. Tak to zdůrazňuje i liturgie kněžského svěcení.

P. František

Je možno nechat oheň Ducha svatého vyhasnout?

V tomto roce v naší farnosti přijalo svátost biřmování přes 80 lidí. Co může tato svátost dnešním 
moderním lidem žijícím ve vyspělé společnosti dát? Duch svatý a vlastně celý Bůh v Trojici je pro nás 
tajemstvím, do kterého můžeme stále nahlížet, stále objevovat nové a nové skutečnosti a nikdy nebudeme 
hotovi. Pokusme se nahlédnout do Písma svatého, jak nám představuje tento „bezedný vodopád“ myšlenek třetí 
Božskou Osobu. Ta se projevuje především ve skutcích.

Pán Ježíš zahajuje své působení a hlásání radostné zvěsti slovy Starého zákona:
„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych 

vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil 
milostivé léto Páně.“

V Novém zákoně se dozvídáme, že Bůh je láska (1 Jan 4,8-16) a láska je první dar, protože jsou v ní 
zahrnuty všechny ostatní dary. Tato „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl 
dán.“ (Řím 5,54).

Není v lidských silách uchopit Ducha svatého. Lze jej však pochopit jako Boží lásku, která se projevuje 
v lidském životě stále nově. Bůh je totiž stále „moderní“ a nový, protože On není omezen časem. Bůh je nový 
tak, že nezestárne, stárne jen naše poznání.

Otázka modernosti je problémem jenom nás lidí. Nedávno jsem byl v domově důchodců. U jednoho 
pokoje se dala se mnou do řeči starší paní a když zjistila, že jsem opravdu  kněz, sama začala hovořit o své víře, 
či spíš nevíře: „Já nevěřím v nic. Nevěřím, že je nad námi někdo. Já jsem spíš taková moderní babička.“ Náš 
dialog pak zakončila slovy: „Tady jsem se dostala po operaci, protože se tu má o mě pořád kdo starat. Domů se 
nedostanu. Ráda bych se tam ještě podívala. Mám krásný byt v paneláku, pěkně zařízený s nádherným 
výhledem a balkonem. Kdybych se tam ještě někdy dostala, to bych si stoupla na ten balkon a skočila bych 
dolů.“

To byl pro mě dost šokující závěr a  říkal jsem si, že je opravdu velice dobře, že už se domů nedostane. 
Daleko nejhorší je ale to, že se jí zhroutily všechny hodnoty a ztratila smysl života. Zároveň jsem se mimovolně 
zamyslel nad slůvkem „moderní“. Znamená to, že víra je nemoderní? Že to je něco starého, 
neživotaschopného?

Ve filozofickém slovníku jsem zjistil, že je to pozůstatek myšlení 18. a 19. století. Teprve tehdy došlo k 
propojení slov nové = pokrokové = moderní. Ve století dvacátém jsme sklízeli trpké plody tohoto myšlení. 
Příkladem tohoto stylu myšlení je Karel Marx. Ten k tomu ještě přidal slůvko „vědecký“. Výraz vědecký byl 
pro něj nejvyšší formou schválení, kterou používal proto, aby sám sebe odlišil od svých nepřátel. On a jeho 
práce byly „pokrokové a vědecké“, ostatní nikoliv. Tento názor se stal součástí obecné teorie států, které 
založili Marxovi následovníci.

Jiný „pokrokový a moderní“ názor byl ten, že technika a stroje „spasí“ svět. Tento názor byl u zrodu 
moderní doby z přelomu minulého století. Dnes žijeme v době „postmoderní“, která se od tohoto názoru 
distancuje. Žijeme v době ve které došlo ke zhroucení velkých ideologií, jako něčeho, co nefunguje tak, jak si 
to její zakladatelé přáli.

Víra není ideologie, víra je dar. Pokusme se znova podívat na slova proroka Izaiáše: „Duch Páně je nade 
mnou, poslal mě, abych přinesl slepým navracení zraku, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“

Svátost biřmování 27.9.2003. Duch svatý naplnil srdce svých věrných a zapálil v nich oheň své lásky. 
Copak necítíme, že naše moderní doba, svět i církev, potřebuje vedení Ducha svatého? Musíme 
Zmrtvýchvstalého Pána naléhavě prosit, aby církvi a světu poslal svého Ducha, který nás činí svobodnými a 
nezotročuje, který přináší radost a ne zármutek, který umožňuje život a  nezhasíná jej.

Někdy máme dokonce prostě strach. Nejsme v pohodě. Přepadá nás obava, jak druzí budou na nás 
reagovat. Není to snadné být vždycky křesťanem. Duch svatý má lék na naši malomyslnost a sklíčenost. Může 
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nám dát sílu a tuto sílu potřebujeme každý den. V povolání, mezi lidmi, v rodině, i v našem zcela osobním 
životě. Bez pomoci Ducha svatého nebudeme trpěliví ani se sebou, ani s druhými. Bez ní nebudeme schopni 
přinášet oběti, když jsou od nás požadovány, nebo když jsme zváni, abychom svému bratru, nebo své sestře 
pomohli nést kříž.

Duch svatý je pro nás zdrojem síly a radostného nadšení. Křesťan má vést život vzorný a každému 
srozumitelný. „Čím světější, tím radostnější“ bylo zásadou svaté Terezie z Lisieux. Podle toho posuzovala lidi a 
sama se tím řídila. Křesťanství musí vyzařovat ducha radosti.

Nesmíme patřit k těm, kteří zůstanou stát v půli cesty, místo, aby ze svého života udělali něco 
uceleného. Musíme být nadšenci, kteří ve svém nitru udělají místo duchu, Duchu svatému. Kdykoliv jsme 
sklíčení, znejistění jako Ježíšovi učedníci, musíme je následovat v tom, co přivedlo jejich úplnou proměnu k 
dobrému. Co oni pro to udělali? Setrvávali na modlitbách. Všichni tam zůstávali jednomyslní. To je cesta i pro 
nás.

P. Radek

Biřmování

Už je to zase tady. Mnozí máme ještě v mysli biřmování z minula. Asi první myšlenkou uchazečů 
(adeptů) o přijetí svátosti biřmování je, zda udělám zkoušky nebo ne. Letos nebyly formou testů, ale několika 
otázek. Celkem je to jedno, naučit se muselo všechno, neboť nikdo nevěděl, jakou otázku dostane.

Nastal den “D” a někteří odcházeli zklamáni, plni smíšených pocitů a vnitřního boje. Náhradní termín 
také byl. Ale jaká byla jejich reakce? Zaujali postoj - nepostoj dospělého křesťana? Nebo uraženého dítěte, 
kterému se nedostalo toho, co chtělo, které prožilo největší křivdu na světě. Nepramení tento vzdor proti 
jakékoli autoritě ve výchově? Projevuje se dvěma aspekty - anarchií a hédonismem. Anarchie je všeobecně 
odmítání autority, narušování stanoveného řádu, nedisciplinovanost a neposlušnost. Kde se vzala v rodině, která 
o sobě tvrdí, že je věřící? Přešla do ní z rodiny. Ne z cizí, ale z vlastní - výchovou. Dostává se do dítěte 
nedbalostí rodičů, špatně pochopenou dobrotou, nedůsledností ve vyžadování pořádku a poslušnosti. Sami 
vnášejí anarchii do duše dítěte neuctivými řečmi o cizích právech a povinnostech, o světských a církevních 
autoritách, zvláště mlčením o Bohu, který je všude a všechno vidí, a který nás miluje a tím, že nám něco 
zakazuje a přikazuje, a kterému projevujeme lásku a poslušnost vůči jeho nástupcům. V té samé nebo další 
generaci se pak vrací nejrůznějšími podobami zpět. Jednou jako darebáctví a nezodpovědnost, jindy jako 
příživnická náročnost.

Hédonismus, jehož smyslem a cílem života je rozkoš, požitkářství a zábava je, když někdo chce žít bez 
námahy a my zjistíme, že máme vybílený dům, když nám někdo sáhl jednou rukou na krk a druhou na 
peněženku, když nám někdo odmontoval z auta všechna kola, když syn nebo dcera vysedává v kavárně za naše 
peníze. Je to i to, když dva mladí při svých setkáních nemají stud a úctu k okolí, když někdo pracuje za korunu 
a vyžaduje dvě, ale i to, když někdo pracuje za dvě a dostává jednu.

Nezapomínejme, že Bůh je nejvyšší autoritou a od ní pochází ostatní. Je to jeho vůle. Jako rodiče jsme 
autoritu nežádali, ale když jsme se stali rodiči, tak jsme ji získali. “Neměl bys vůbec žádnou moc, kdyby ti 
nebyla dána shůry.” Podřízenost je nepříjemná, ale nezbytná. Jako mladý se musím podřizovat, ale jednou také 
vyrostu a podřízenost u svých dětí budu také vyžadovat. Jak by to dopadlo, kdybychom si všichni dělali co se 
nám zamane si dovedeme domyslet. V práci si také nemohu dělat co chci. Každý je za něco a někomu 
zodpovědný - dělník mistrovi, mistr vedoucímu, vedoucí řediteli…

Mohu kritizovat, soptit, nadávat, ale pomůžu si? Už nepůjdu do té školy, třídy, protože tam je ten 
ředitel(ka), učitel(ka) co mě… Nepojedu tím autobusem, protože ho řídí řidič, který… Učím se kvůli učiteli 
nebo sobě? Jedu tím autobusem kvůli sobě nebo kvůli řidiči?

Nebyla by lepší trocha pokory - pravdy,
že ne všechno vím,
že mám na sobě co zdokonalovat,
že je třeba přijímat situace různě nepříjemné…
Jaká pohnutka mě vede k přijetí svátosti biřmování? Chci-li Ježíše následovat, musím ho znát. Ježíš 

přece nikomu nesliboval procházku růžovým sadem.
Akolyta Jan
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Ekonomické okénko: máme nového sv. Alberta!

Po několika měsících čekání jsme se dočkali: v týdnu před svatým biřmováním bylo zabudováno nové 
mozaikové okno v presbyteriu. Mozaika znázorňuje nově postavu svatého Alberta Jeruzalémského, hlavního 
patrona našeho kostela. Tento krok definitivně změnil obrázek, který jsme všichni nosili v hlavě při představě 
hlavního prostoru našeho chrámu, prostoru kolem (a nad) hlavního oltáře. Věřím, že i „nový“ svatý Albert bude 
pro nás všechny kladně dotvářet estetickou kulisu presbytáře a „budeme se rádi na něho dívat“, dá-li se toto 
takto značně zlidověle napsat. O detailech nového okna, o jeho výrobci, Vám napíši něco v příštím čísle 
časopisu MOST, neboť do tohoto čísla jsem více z časových důvodů nestihl zjistit.

Konec letošního horkého léta byl ale i ve znamení oprav uvnitř budovy fary: všechny chodby a značná 
část některých místností byla nově vymalována a obnoveny vnitřní nátěry, například točitého schodiště uvnitř 
fary. Takže: pořád se něco děje.

„miniokénko“ připravil Marian Kozok

Misijní koláč

Milí farníci a všichni příznivci misií!!

V těchto dnech dostala naše farnost poděkování za náš finanční dar Papežskému misijnímu dílu, který 
byl zaslán z výtěžku jarní akce „Misijní koláč“. Jeho znění vám nyní předkládáme:

19.9.2003, Špindlerův Mlýn

Milí přátelé,
jménem chudých lidí upřímně děkuji za Váš dar v hodnotě 6100,- Kč. I díky Vaší štědrosti může v 

letošním roce Papežské misijní dílo sponzorovat např. tyto projekty:
- Argentina, diecéze San Roque, Casa del Sol „Los Aromitos“ - program zajišťující základní    výživu, 

formaci a křesťanskou výchovu 150 dětem
- Benin, diecéze Djougou, Centre Nutritionnel & Orphelinat St. Augustin - pomoc pro 1972 dětí 

(sirotci a podvyživené děti), zajištění každodenní základní výživy a potřebných léků
- Súdán, arcidiecéze Juba, Health Care in Mangala - zdravotnická pomoc (získání potřebných léků) pro 

486 dětí - snaha o snížení úmrtnosti dětí, zvláštní péče o matky novorozenců                 
- Nigérie, diecéze Umuhaia - zajištění základních prostředků potřebných pro obstarání péče o 56 

mentálně a tělesně postižených dětí

Podle oddělení statistik PMD každý rok zemře např. kvůli nedostatku zdravotnické péče a léků 13 
milionů dětí, 4 miliony na následky podvýživy a 11 milionů  na AIDS, 250 milionů dětí ve věku od 5 do 14 let 
musí těžce pracovat (61% z celkového počtu pracujících dětí je v Asii, v Africe pracuje každé třetí dítě a v 
Latinské Americe pracuje každé páté dítě), kvůli následkům válek jich víc než 12 milionů prožívá těžká 
psychická traumata. To nás stále znovu vybízí k aktivní pomoci. Jestě jednou děkuji za tu Vaši.

Boží Pokoj a Ochranu vyprošuje
P. Jiří Šlégr v.r.

národní ředitel PMD

Frajerzy według św. Pawła

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, bylibyśmy największymi frajerami - pisze św. Paweł (1 Kor 15,9). 
Dosadność użytego przez Apostoła słowa łagodzi biblijne tłumaczenie, w którym jego myśl oddano polskim 
wyrażeniem "godni politowania".
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Gdyby Chrystus tylko umarł, chrześcijaństwo nie miałoby sensu. Jezus, który nie zmartwychwstał, to 
Człowiek przegrany. Idealista wdeptany w błoto. Od Jezusa, który by nie zmartwychwstał, ludzie by uciekli, 
wyparli się Go; mieliby do Niego żal, że ich oszukał - ...a myśmy się spodziewali... Taki Jezus budziłby co 
najwyżej litość, jako ktoś dobry, ale nieżyciowy. Sam sobie winien, chciał za dużo... Za takiego Jezusa nikt by 
nie miał odwagi umierać.

Z dwunastu Apostołów wszyscy ponieśli śmierć męczeńską. Wszyscy oprócz św. Jana, który zginął na 
wygnaniu, więziony na wyspie. A wystarczyło się wyprzeć i powiedzieć, że Jezus to przeszłość. - Nie znam 
tego Człowieka - i mieliby "święty spokój". A jednak tak nie robili. Zmartwychwstanie było dla nich czymś tak 
oczywistym, tak ważnym, tak cennym, że prawdy tej nie dali sobie wydrzeć. Woleli prześladowania, tułaczkę, 
tortury, wreszcie nawet - śmierć. Gdyby kłamali (bo np. ciało Jezusa wykradli sami i gdzieś ukryli), to przecież 
w końcu któryś by się złamał i przyznał. Nikt by nie umarł za coś, o czym by wiedział, że jest mistyfikacją. 
Zwłaszcza, że nic z tego nie mieli - tylko pot i krew.

Bywało, że ludzie byli tak o czymś głęboko przekonani, że oddawali za to życie. Do dziś fanatycy 
potrafią zabić siebie i innych w imię jakiejś idei. Człowiek potrafi trwać przy swoim do końca. Zwykle twórcy 
fanatycznych systemów - jak choćby Marks, Engels, Lenin - przekonywali innych, by szli na barykady i ginęli 
pod sztandarami sprawy robotniczej, a sami do końca życia mieli się dobrze. Nie oddali życia za swoje idee. 
Jezus był pewien tego, co głosi. Potwierdził to przez Krzyż. Budda, Mahomet, Kryszna - za ich prawdy czasem 
ginęli inni - ale oni sami nie. Wielu współczesnych guru namawia nawet do samobójstwa, zapewniając, że 
koniec świata bliski, a zbawienie wybranych pewne. Sami jednak zgarniają majątek "wyznawców" i... szukają 
kolejnych naiwnych, którzy dadzą się omotać.

Gdyby Apostołowie nie widzieli Jezusa Zmartwychwstałego, siedzieliby w wieczerniku zamknięci na 
cztery spusty, a kiedy szok po tragicznej śmierci Mistrza by minął, chyłkiem uciekliby z Jerozolimy i zaszyli 
się gdzieś na prowincji, nikomu nie mówiąc, że w ogóle kiedykolwiek Jezusa poznali. Stało się jednak inaczej. 
Garstka prostych rybaków ruszyła w świat. Dlaczego? Bo przestali się bać! Co więc się stało? Musieli spotkać 
Jezusa! Tego, który z dna beznadziei i totalnej klęski, którą sami widzieli na Golgocie, podnosi się i mówi, że 
każdy wraz z Nim może się dźwignąć - nawet z samego dna piekła - do życia. Coś wielkiego i prawdziwego, 
wartego nawet utraty życia, musiało się stać, skoro głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego ogarnęło miliony 
ludzi i trwa do dziś. Kto spotka takiego Jezusa, trzyma się Go mocno, bo wie, że tylko z Nim wszystko jest 
możliwe i nawet przegrana może zmienić się w zwycięstwo. Z Nim i tylko z Nim nie ma sytuacji bez wyjścia. 
Kto się o tym przekonał, woli umrzeć z Jezusem niż żyć bez Niego, bo wie, że to ma sens jak nic innego na 
świecie!

Jolanta Niewińska
www.adonai.pl

Humor

Pewien ksiądz miał w kościele bardzo głośne kazanie.
Podszedł do niego pewien chłopczyk i powiedział:
-  Czego tak się drzesz? Mamusia przecież mówiła,
że w kościele trzeba być cicho!

Dziadek żalił się wnuczkowi:
- Mam kłopot. Niedługo umrę, nie chcę rodziny obarczać kłopotami.
Taka droga trumna, jeszcze droższy grób, samo otwarcie grobu dużo kosztuje.
Moje dzieci będą miały zmartwienie...
Wnuczek pomyślał i wykrzyknął:
- Mam pomysł! Niechby tak ktoś dziadka zeżarł!

Opowiadano mi, ze w czasach stalinowskich przed gmachem partii
żebrak wyciągnął rękę po jałmużnę.
- Idź pod kościół. - Ktoś krzyknął.
- Ale ja jestem niewierzący.
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Do jednego z księży przychodziła pobożna pani i stale go zamęczała:
- Do kogo mam odmawiać koronkę: czy do św. Antoniego, czy do św. Józefa,
czy do Matki Boskiej, bo zapomniałam?
Wyprowadzony z równowagi ksiądz odpowiedział:
- Niech pani odmawia koronkę do wszystkich diabłów!!!

Františkáni v Čechách a na Moravě (1)

Františkánství, aby neztratilo svou autentičnost, se musí stále vracet ke sv. Františkovi z Assisi 
(*1182†1226). Aktuálnost tohoto světce zdůrazňují i papežové moderní doby, ať už vzpomeneme na Lva XIII., 
Pia XI. nebo na Jana XXIII. Ten, když v roce 1959 se slavilo 750. výročí řeholních slibů sv. Františka a jeho 
prvních druhů, řekl ve svém proslovu ke čtyřem nejvyšším představeným františkánských rodin, že je třeba, aby 
se sv. František znovu vrátil na zemi v díle svých duchovních synů.

Františkánská chudoba, která vyrůstá z evangelijního ideálu, nemá nic společného se smířlivostí 
vzhledem k bídě a hladu ve světě. Právě naopak: člověk prožívající hluboce a opravdově křesťanský ideál v 
duchu Františkově se cítí být bratrem všech lidí, a to na prvním místě těch potřebných, utlačovaných, 
vysunutých na okraj lidské společnosti. Všeobecné bratrství a hluboký smysl pro solidaritu je podstatným 
prvkem františkánské spirituality. Toto solidarizování se s potřebnými bude mít ovšem různou podobu podle 
podmínek a prostředí. Je třeba chápat, že kořenem všeho zla ve světě, tedy i sociální nespravedlnosti je hřích; 
prvořadé osvobození člověka je tedy od hříchu a odtud vyplývá vše ostatní.

V našich poměrech by se mělo františkánské bratrství projevovat asi především skutky milosrdenství 
duchovního; vedle starých opuštěných lidí, vedle nevyléčitelně nemocných je i mnoho nevědomých, 
nepoučených, bloudících, zavedených, a to často mezi mládeží, která leckdy postrádá smysl života a hledí se 
uspokojit konzumním způsobem života.

Františkánská chudoba není tedy záležitostí sociální, ale asketickou: umírněností v užívání časných 
dober vytváří v lidské duši prostor vnitřní svobody a pohotovosti plně se angažovat pro Boží království. A tím 
podstatně souvisí s láskou.

František byl člověk dokonale svobodný: jeho uctivý odstup od věcí nebyl popřením jejich hodnoty, ani 
únikem ze světa, ale naopak mu umožňoval, že vše se mu poddávalo a vše mu sloužilo. Zde je hluboký smysl a 
pravdivé jádro roztomilých legend o zkrocení vlka, kázání ptáčkům apod. O těch, kteří mají Františkova ducha,
můžeme oprávněně užít slov apoštola Pavla: “Jako nic nemající, ale všemi věcmi vládnoucí”.

Františkánská spiritualita, františkánský výstup duše k Bohu, který je posledním, konečným cílem 
člověka, směřuje vzhůru jakoby po stupních tvorstva. František jásá a plesá nad díly Stvořitelových rukou, ale 
žádný tvor není sám o sobě účelem, cílem. Bez zacílení v Bohu bychom mohli z Františka snadno udělat kýč 
pro romantiky. Toto okouzlení Bohem, tato zamilovanost do Boha, je podstatou františkánské modlitby i 
mystiky. A protože vrcholem tvorstva, vrcholem, který má zároveň božskou hodnotu, je vtělený Boží Syn, Ježíš 
Kristus, zaměřuje se zbožnost Františkova právě na něj: skrze něho a s ním a v něm je vzdávána Otci všechna 
čest a chvála. František komentuje celé dílo vykoupení: porciunkulská kaplička Panny Marie s Anděly mu 
připomíná vtělení, v Grecciu slaví vánoce s prvními jeslemi, byzantský krucifix u sv. Damiána u Assisi 
zanechává stopu v jeho srdci, když z kříže k němu promlouvá Spasitel a konečně jeho vnitřní zkušenost s 
Bohem vrcholí na hoře La Verna v Apeninách, kde po mnoha dnech postu a rozjímání prožívá nejsilnější 
duchovní zážitek – vtisknutí ran Kristova utrpení do svého těla, stigmatizaci. Známý obdivovatel františkánství 
dánský konvertita Jörgensen napsal, že Assisi je františkánství v květu, avšak La Verna to jsou propasti, ze 
kterých volá k Bohu, odtud vyrůstají jeho kořeny.

Přemíra lásky, která naplnila Františkovo srdce při setkání s Ukřižovaným, se pak přelévala na všechny; 
a právě v tom je klíč k pochopení jeho osobnosti. Františkánství je proto blízké životu všedního dne, protože v 
sobě spojuje radost a bolest, ale poslední slovo má radost, právě proto, že je stigmatizovaná, protrpěná.
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Františkánství vstoupilo ve 13. století do kulturních, náboženských a duchovních dějin českého národa. 
Byla to prvá etapa tak říkajíc františkánské či minoritské kolonizace českých zemí, které asi od poloviny 13. 
století tvořily se sousedním Polskem samostatný správní řádový celek, českopolskou provincii. Tehdy se 
františkánské a dominikánské konventy stávaly nedílným atributem nově založených měst, kde byly stavěny při 
městských hradbách. V  době vrcholného rozkvětu měla až 49 klášterů. Spolu s Menšími bratry přišly i 
klarisky, řeholnice druhého řádu sv. Františka odvozeného od sv. Kláry z Assisi (*1193 †1253, svátek 11/8.), 
věrné Františkovy následovnice. Kláštery klarisek se jako z ohniska šířily po českých zemích i do Polska z 
kláštera sv. Anežky v Praze na Františku. Jistě v té době nechyběli ani terciáři, příslušníci třetího řádu sv. 
Františka pro lidi žijící ve světských zaměstnáních, postaveních i rodinách; nemáme ale vcelku o nich zpráv. 
Zato v řádové rodině sv. Dominika, která se vyznačovala podobnou strukturou tří řádů, vyniká již ve 13. století 
blahoslavená Zdislava z Lemberka, terciářka, kanonizovaná v r. 1995.

Veliký rozmach řeholního života vůbec, tedy i rodiny Františkovy, přervaly násilným způsobem 
husitské války a kulturní devastace země po patnáctiletých bojích nesla s sebou nutně i úpadek řeholního 
života, který podstatně oslaben živořil na mnoha místech na troskách.

Impuls k obnově přichází zvenku, a to kolem poloviny 15. století. Přichází s nástupem tzv. observance, 
jejímž protagonistou byl sv. Jan Kapistrán (*1386†1456, památka 23/10.). Tento rodák z Abruzz v Neapolsku, 
v jehož žilách se spojila francouzská a italská krev, vystudoval práva a nejprve sloužil jako vysoký státní 
úředník králi Ladislavu Neapolskému. Pro řád jej získal sv. Bernardin Sienský (*1380 †1444, svátek 20/5.), 
stejně jako humanisticky vzdělaného sv. Jakuba z Marchie (*1391 †1476, svátek 28/11.). Tento trojlístek 
propagoval řádovou reformu v duchu původní přísnosti. Ale sv. Jan Kapistrán, který nakonec převzal prapor 
tohoto hnutí – observance, nemiloval v žádném případě výstřelky a nade vše oceňoval jednotu v řádě. Jeho úsilí 
nesměřovalo k rozdělení tzv. “přísných” a “mírných”, ale ke sjednocení. Avšak tato snaha úspěšná nebyla. 
Proto píše Jan Kapistrán v klášteře na La Verně nové stanovy pro reformní křídlo (observanty) a vyžádá si od 
Apoštolského stolce bullu Ut sacra ordinis minorum (1446), v níž byl vysloven souhlas s nezávislostí 
observantů na dosavadním řádovém vedení. K definitivnímu rozdělení dochází však až za papeže Lva X. roku 
1517; od toho roku rozlišujeme františkány (observanty) a minority (konventuály) jako dva zcela samostatné 
řády.

Pokračování příště

Třinecká pouť a farní festyn

Milí třinečtí farníci.
Před třemi týdny jsme se počtvrté sešli na farní zahradě,abychom oslavili titulární světce našeho farního 

kostela - sv. Alberta Jeruzalémského a Pannu Marii Bolestnou. Po tři roky jsme připravovali pro naše děti 
kromě kola štěstí, šipek, šaška atd. rovněž projížďku na poníkovi a nafukovací hrad. A konečně to vyšlo! Hezké 
počasí jim dopřálo užít si projížďky na živém koníkovi a po několika letech si rovněž zaskákat a užít si 
nafukovacího hradu. A krásného počasí končícího léta jsme si užili i my - dospělí. Nechtěně jsem vyslechl 
rozhovor našich spolusester, které si pochvalovaly to, že si se svými rodinami a známými poseděly a 
popovídaly na farní zahradě. A to je pro nás veliké ocenění celého našeho snažení.

Vzpomínku na farní festyn vám nabízíme v několika fotografiích. Zároveň děkujeme VŠEM! Těm, kdo 
nelitovali svého času a připravili tuto slavnost - přivezli lavice a stoly, zapůjčili a dovezli zahradní židle, 
připravili zahradu (posečení trávy), napekli a věnovali zákusky a koláče, postavili stánky s občerstvením i těm, 
kdo postavili stan pro případ nepříznivého počasí. Dík patří těm, kteří vás ve stáncích s občerstvením 
obsluhovali včetně přípravy výborného guláše i chutných grilovaných párků, našemu varhaníkovi, který zpestřil 
posezení příjemnou hudbou a nešetřil u toho ani své hlasivky, díky těm, kdo se věnovali dětem, čepovali pivo, 
těm, kdo po farní akci vše uklidili a uvedli farní zahradu do původního stavu. Nechceme nikoho jmenovat, 
protože víme, že bychom mohli nechtěně někoho opomenout. Zkrátka - děkujeme všem. A v neposlední řadě 
díky vám všem, kdo jste přišli a tím nás přesvědčili, že i pro třinecké farníky má cenu podobná setkání 
organizovat.
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Tyto řádky píšu s odstupem několika týdnů a nyní už na nás shlíží sv. Albert Jeruzalémský z nové 
vitráže, která nahradila to staré, rozpadající se okno. Tak trochu jsem sondoval názor některých z vás. Vím, že 
si na něj musíme zvyknout stejně jako kdysi na nový oltář, na nový svatostánek, zvuk nových zvonů, vzhled 
kostelních hodin… Taktéž si musíme zvyknout na poněkud modernější vzhled nové vitráže nad prezbytáří. 
Avšak po několika dnech, kdy se váš zrak upírá na nové okno jsem zjistil, že se vám líbí. A vaše názory? "Je 
takové velké", "je krásné", "líbí se mi", "je dobře, že zase máme v kostele něco nového", … Nový motiv 
navazuje na ten původní - je na něm vyobrazen sv. Albert Jeruzalémský, který uděluje řeholní pravidla pro 
karmelitánský řád. A tyto pravidla jsou závazná až do dnešního dne. Vidíme zde i vítěznou palmu, symbol 
mučednické smrti sv. Alberta.

Stanisław Janczyk, Sanctus Albertus

Střípky z farního festynu

O dobrou náladu se zasloužil Petr Vondráček a jeho 
nástroj Yamaha. Hrálo mu to dobře. Příště snad 
uděláme uprostřed zahrady taneční parket!

No nedali byste si takovou voňavou grilovací 
klobásu? Každopádně se ze zahrady vinula lákavá 
vůně jako ze správného festynu.

Skákací hrad pro děti byl permanentně přeplněn. 
Naštěstí se divoké skákání obešlo bez šití dětských 
hlaviček!

Pivo bylo dobře vychlazené a dobře zahnalo žízeň 
po párku!
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Seděli jsme jak ve stínu stanu, tak na sluníčku.

Rovněž koník se během odpoledne nezastavil -
chudák!

Díky stanům jsme byli i na déšť dobře připraveni, 
ale ten to vzdal v sobotu dopoledne.

Milý host našeho festynu: P. Mirosław Kazimierz 
mezi svými starými známými.

Pořad bohoslužeb v říjnu

1. Neděle 5.10.2003 – 27. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Neděle 12.10.2003 – 28. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
3. Čtvrtek 16.10.2003 – svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska; 25. výročí zvolení 

papeže Jana Pavla II.
4. Sobota 18.10.2003 – svátek sv. Lukáše, evangelisty.
5. Neděle 19.10.2003 – 29. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; den modliteb za 

misie.
6. Neděle 26.10.2003 – 30. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Úterý 28.10.2003 – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
8. Sobota 1.11.2003 – Slavnost Všech svatých.

Odpustky pro duše v očistci: Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli 
kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při 
návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, 



10

přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

9. Neděle 2.11.2003 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
10. Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě svatého růžence, který však není dovoleno modlit se během mše 

svaté.
11. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
12. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, 

večerní polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
13. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
14. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Korunky k 

Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu.
15. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v říjnu

27. neděle v mezidobí (5.10.)
1. čtení: Gn 2,18-24; 2. čtení: Žid 2,9-11; Evangelium: Mk 10,2-16
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce.
ref. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

28. neděle v mezidobí (12.10.)
1. čtení: Mdr 7,7-11; 2. čtení: Žid 4,12-13; Evangelium: Mk 10,17-30
Žalm: odp. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
ref. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

29. neděle v mezidobí (19.10.)
1. čtení: Iz 53,10-11; 2. čtení: Žid 4,14-16; Evangelium: Mk 10,35-45
Žalm: odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
ref. Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

30. neděle v mezidobí (26.10.)
1. čtení: Jer 31,7-9; 2. čtení: Žid 5,1-6; Evangelium: Mk 10,46-52
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)
I.
1. čtení: Mdr 3,1-9; 2. čtení: Řím 8,14-23; Evangelium: Mt 25,31-46
Žalm: odp. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
II.
1. čtení: Dan 12,1-3; 2. čtení: 1 Kor 15,20-24a.25-28; Evangelium: Lk 12,35-40
Žalm: odp. Má duše žízní po živém Bohu.
ref. Boga żywego pragnie moja dusza.
III.
1. čtení: 2 Mak 12,43-46; 2. čtení: 1 Sol 4,13-14.17b-18; Evangelium: Jan 5,24-29
Žalm: odp. Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
ref. Zbawienie prawych pochodzi od Pana.
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Denní modlitba Apoštolátu:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky 
církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí 
Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí.

A zvláště to vše obětuji na úmysly Apoštolátu modlitby doporučené Svatým otcem na tento měsíc a také 
na úmysl našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Aby mezi křesťany západních zemí neustále rostla znalost duchovních hodnot a 
liturgických tradic Východu a aby si jich vážili.

2. Úmysl misijní: Aby církev v Americe, slavící II. americký misijní kongres v Guatemale, byla 
podnícena k ještě velkodušnější evangelizační aktivitě i mimo své země.

3. Úmysl národní: Za to, aby dílo plenárního sněmu bylo přijímáno jako praktické prohloubení Božího 
sdílení s lidmi, které vychází z Písma a tradice.




