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Prázdninové “prázdno”

Tak máme půlku prázdnin za sebou, někteří jsou již odpočati, opálení, plní dojmů ze světa kras, jiné ty 
prázdninové radosti teprvé čekají.

Prázdniny… kouzelné slůvko, které jistě nikoho nenechá v klidu. Pro děti je to úžasná doba bez školy, 
domácích úkolů, učení a biflování, pro rodiče k tomu přibudou snad i starosti, co s dětmi, když zrovna nemáme 
babičku nebo někoho jiného na hlídání, dítě není na táboře a firma nechce poskytnout dovolenou zrovna v 
době, kdy to nejvíc potřebujeme. A také starosti s tím, kam vycestovat - sever nebo jih, západ nebo východ, k 
moři se jenom tak “válet” či za poznáním? Jet vůbec do zahraničí či poznávat krásy naší vlasti? Cestovat 
soukromě anebo s nějakou (samozřejmě solidní) cestovní kanceláří? A kolik prostředků na to věnovat? atd. atd. 
Spousta otázek a problémů, ale o to mi teď nejde. Samotný název “prázdniny” nám napovídá, že je to nějaké 
prázdno - prázdno od čeho, to už jsem zmínil. Ostatně i polský název “wakacje”, který pochází z latiny 
(vacatio, -onis f. prázdno, zproštění, osvobození; úleva, dovolená) je o tomtéž. Někdy se používá v polštině i 
označení prázdnin jako “ferie”. I toto je z latiny a význam tohoto slova se mi líbí více: feriae, -arum f. svátky, 
slavnosti: ferias agere L slavit svátky; prázdniny. Název ferie se používá i v liturgickém kalendáři pro dny, kdy 
se neslaví žádná významná liturgická doba (advent, vánoce, doba postní, velikonoce) ani nějaká slavnost či 
svátek. Je to prostě doba, kterou známe jako “liturgické mezidobí”, doba feriální. Avšak v žádném případě to 
není doba nějakého prázdna.

I v této době jsou slouženy mše sv. a právě v této době může Církev více a plněji představit tu plejádu 
svatých a světic, lidí, kteří byli věrní Hospodinu a jeho zákonu, těch, kteří jsou nám příkladem v křesťanském 
životě a pomáhají nám na naší pozemské pouti radou a přímluvou. V tomto “prázdnu” neslavíme důležité 
svátky Páně (narození, vzkříšení - snad pouze 8. srpna Proměnění Páně) a tak je zde prostor pro to, představit 
nám lidi, kteří svým životem dospěli k dokonalosti, tj. k věčnému životu před tváří Boží. Donedávna byl 
jediným patronem Evropy sv. Benedikt, teprve současný papež Jan Pavel II. patrony Evropy jmenoval dalších 
pět světců: svaté Cyrila a Metoděje, sv. Kateřinu Sienskou, sv. Brigitu a sv. Terezii Benediktu od Kříže (Edith 
Stain). Svátky všech těchto svatých, vyjma svátek sv. Kateřiny Sienské (29.4.), slavíme právě o prázdninách –
Cyril a Metoděj (5.7.), sv. Benedikt (11.7.), sv. Brigita (23.7.), Terezie Benedikta od Kříže (9.8.). Ale je tady 
spousta dalších významných svátků i slavností – apoštol Jakub (25.7.), Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie 
(26.7.), Hroznata, hlavní patron plzeňské diecéze (14.7.), Maria Magdaléna (22.7.), Maximilán Maria Kolbe 
(14.8.), Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu (31.7.) a hned den nato Alfons Maria z Liguori (1.8.). A 
další a další – sv. Klára, sv. Marie Goretti, sv. Helena, sv. Vavřinec, sv. Jan Maria Vianney, sv. Jindřich, sv. 
Dominik, ale v prázdninovém kalendáři jsou i jména, která nám moc neříkají – sv. Eusebius z Vercelli, sv. Petr 
Julián Eymard, sv. Vavřinec z Brindisi, sv. Jan Eudes, sv. Kamil de Lellis apod. Vyjmenovávám je zde pro 
inspiraci k prázdninové četbě – zkusme se přečíst jejich životopisy- mnohdy budeme překvapeni… A 
samozřejmě o prázdninách také slavíme 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie či 22.8. si připomínáme Pannu 
Marii Královnu. Opravdu, je z čeho vybírat, tolik různých lidí, tolik různých osudů a životů v různých dobách, 
ale všichni došli ke společnému cíli. I my spějeme k tomuto cíli, ale jsme správně nasměrováni? Nejdeme 
náhodou nějakou oklikou nebo objížďkou? To bychom pak mohli někdy bloudit do nekonečna a v čase, který 
nám byl dán, to do cíle nestihnout. Mějme proto v úctě ty, kteří nezbloudili a kteří nám svítí na tu naši cestu a 
jsou fioretti – květinky, které nám cestu zkrášlí a provoní.



Tak tedy vidíme, že prázdniny, ač jsou z názvu dobou prázdna, prázdné vůbec nemusí být. A už vůbec 
by neměly být prázdny v našem duchovním životě. Čerpejme plnou náručí z toho pokladu Církve, tady se 
nemusíme ohlížet na cenu, na zeměpisnou polohu, na počasí. Prostřený Boží stůl je tady dnes a denně, 
nepromarněme to, co se nám nabízí.

Stanisław Janczyk

Šaty dělaj člověka …

Tahle slova jedné písně si jistě ještě i řada lidí pamatuje. Já jsem si na ně vzpomněl při nedávné pouti do 
Říma.Vyjeli jsme v pondělí 7. července ráno z Třince a druhý den ráno jsme byli v Assisi. Po mši svaté a 
modlitbě u hrobu sv. Františka a krátké procházce městem jsme opět usedli do autobusu a zamířili směrem k 
Věčnému městu. V podvečer se před námi otevřela brána Velehradu, tedy poutního domu, který pro české 
poutníky zřídil dnes již zesnulý Otec kardinál Dr. Josef Beran. Duší tohoto domu je P. Vojtěch Hrubý, kněz 
kongregace salesiánů, který nás hned srdečně vítal. Pro některé bylo ale překvapením, když řekl asi následující 
slova: Celý Velehrad je církevním územím a tak zde bez pardonu platí i jakási pravidla odívání. Jsou tatáž, jaká 
platí ve všech římských bazilikách. Dá se to shrnout  do čtyřech slov: Zahalená ramena a zahalená kolena. Tedy 
žádné šortky, kraťasy, trička či halenky bez rukávů. Je-li člověk na pláži, obléká se jako na pláži. Je-li člověk 
mimo pláž, je věcí jeho kultury a slušnosti, aby se oblekl úměrně místu. Že tomu tak skutečně je, mohli se 
přesvědčit  někteří poutníci hned druhý den ráno, když šli do svatopetrské baziliky. Hned u vchodu a taky v 
bazilice je možné potkat muže v temně modrých oblecích, pomněnkové košili s temně červenou kravatou a 
znakem papežské tiary a dvou zkřížených klíčů na klopě saka.

Každého, kdo by chtěl vstoupit do baziliky oblečen jinak, než stanoví pravidla, tedy s různými 
plážovými prvky, tam prostě nepustí. Tito “sanpietrini” jak se jim říká, jsou neoblomní.

Český člověk se může ptát: není to přehnané? Já jsem přesvědčen, že ne. Opravdu úctu k posvátnosti 
místa či bohoslužby, či dění vůbec, dáváme najevo i svým oblečením. Těžko si představit, že by někdo přišel v 
šortkách či v plavkách k maturitě a obhajoval se, že důležité je to, co má v hlavě a ne na sobě. My máme 
tendenci dávat někdy i svým oděvem najevo svou falešnou představu o jakési bohorovnosti a to není pravda. To 
už kdysi napsal  na dveře benátské katedrály její tehdejší patriarcha, kardinál Roncalli ( dnes bl. papež Jan 
XXIII).

Tehdy na ceduli stála následující slova: Nežijeme na severním pólu, abychom museli chodit v kožichu, 
ale nejsme taky na rovníku, abychom chodili polonazí. Všimněme si, jak u nás upadá kultura odívání: Je svatba 
a řada přátel novomanželů, kteří přicházejí ke konci bohoslužby do kostela novomanželům poblahopřát, 
přichází v riflích a botaskách… Já bych si taky nikdy neoblekl rifle a botasky na nedělní mši svatou, protože v 
riflích a botaskách bych se mohl těžko objevit třeba i v tanečních. Přemýšlejme o tom, i oděvem a zevnějškem 
vyjadřujeme svůj vztah k tomu, ke kterému přicházíme, tím spíš, když přicházíme před Boží tvář.                       

P. František

Nový člověk v čele Charity Třinec: Martin Plitko

Určitě všichni dobře víte, že krátce po lednovém charitním plese z funkce její ředitelky odstoupila paní 
Jiřina Horniaková, která tuto organizaci fakticky zakládala a řadu let úspěšně vedla. Poté bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na obsazení této funkce. Vítězem se stal a od 1. července 2003 byl do funkce jmenován Ing. 
Martin Plitko. Novému řediteli je téměř 35 let, neboť se narodil dne 1. srpna 1968 a při této příležitosti mu 
blahopřejeme k narozeninám. Bydlí v Třinci na Dukelské ulici, je ženatý, manželka MUDr. Halina Plitková je 
lékařkou, má dvě děti ve věku 4 a 12 let. Ing. Plitko je původem ze Slovenska, narodil se v Levoči. Střední 
školu ukončil v roce 1986, kdy složil maturitu. V letech 1986-1990 vystudoval ekonomii na Vojenské vysoké 
škole pozemního vojska ve Vyškově a získal diplom inženýra ekonomie. V letech 1990-1996 byl vojákem z 
povolání, sloužil nejprve 3 roky u Vojenského útvaru v Chomutově, poté další tři roky u Vojenského útvaru 
Michalovce, pracoval v kontrolně-revizní skupině Ministerstva obrany. V roce 1996 odešel do civilu a nastoupil 
jako samostatný ekonom v třinecké společnosti Raška a.s. V roce 1997 se stal ekonomickým náměstkem 
Mrazíren Praha a.s., v letech 1998-2001 pracoval jako výkonný ředitel uvedené společnosti a jako člen 



představenstva. Jelikož Česká katolická charita má být dle slov Otce biskupa „výkladní skříní“ katolické církve, 
položil jsem Martinovi, kterého za roky jeho působení v Třinci již celkem dobře znám, několik otázek, 
spojených s jeho novou životní rolí. 

MOST: Na úvod Ti Martine gratuluji ke jmenování do funkce ředitele Charity Třinec. Proč ses rozhodl 
kandidovat na tuto funkci? Je ti charitní práce blízká?

Plitko: Děkuji za gratulaci, ale na tuto otázku je celkem těžké odpovědět a ještě těžší je odpovědět v 
krátkosti, ale zkusím to. V životě se stávají různé věci a nastávají různé situace. Někdy si myslíš, že pomoci 
někomu jinému je velmi jednoduché, ale právě když tato konkrétní situace nastane, je pro člověka pomoc někdy 
tak vzdálená, že se musí sám před sebou omlouvat: „Já nikoho, kdo potřebuje pomoc neznám…“. Opak je však 
pravdou, stačí se jen dobře dívat. Toto jsem pochopil až tehdy, když v nejtěžších chvílích mého života mi 
pomohli nejen moji nejbližší, ale i ti lidé, od kterých bych pomoc nejméně čekal a které jsem ani neznal. O 
třinecké Charitě jsem původně neuvažoval. Spíše jsem cítil, že mi Pán Bůh dává novou šanci něco dokázat a 
zkusit dělat něco nového, odlišného než co jsem dělal doposud a na co jsem byl zvyklý z minulosti. Zpočátku
jsem si nevěřil, nevěřil jsem, že zvládnu tuhle práci, ale pak jsem se rozhodl udělat ten první krok a zkusit dělat 
něco jiného. Proto jsem se i zúčastnil výběrového řízení. I když jsem chtěl vyhrát a takto alespoň tímhle 
poděkovat Bohu za všechno v životě, nechal jsem samotný výsledek na Boží vůli. Fakt, že jsem zde, mne 
naplňuje touhou znovu vystartovat za úspěchem, který je krásný a buď uspokojuje nebo ne. Teď věřím, že 
vyzkouším novou dlouhou cestu a udělám vše, co dokáži a co je v mých silách. Ne pro sebe, ne pro peníze, ale 
jen a jen pro jiné lidi, kteří potřebují nezištnou pomoc. Tento pocit je mnohem krásnější. Nedá se popsat 
všechny pocity, úvahy a konfrontace, které předcházely mému rozhodnutí angažovat se v charitní práci, ale 
stačilo jediné vnuknutí a já to udělal!

MOST: U výběrového řízení jsi asi musel představit komisi svou vizi fungování Charity Třinec. Mohl by 
ses podělit s našimi čtenáři o své představy?

Plitko: Co se týká mé vize fungování Charity Třinec, tak se přiznám, že nějakou představu jsem měl, ale 
čím dál jsem vstupoval do dané problematiky a podmínek, za jakých určité věci fungují, poznával stanovy a 
další aspekty, tak jsem dospěl k závěru, že musím některé své plány přepracovat, pozměnit a vycházet nikoliv z 
pozice manažéra ve firmě, ale člověka, který pracuje v neziskové charitativní organizaci. Z těchto důvodů jsem 
musel svůj původní záměr odložit, ale to neznamená, že svůj původní plán nehodlám uskutečnit. V současné 
době vážně uvažuji o projektu tzv. „školky třetího věku“, která by měla vyplnit mezeru mezi sociální a 
zdravotní péčí. Tento projekt je založen na pomoci v těch případech, kdy by již mnozí zvažovali umístit své 
příbuzné do domovů důchodců nebo léčeben pro dlouhodobě nemocné. Na první pohled se tento projekt zdá 
velmi jednoduchý, pro mnohé „žádný problém“, ale vyřešit mnoho úskalí, které je třeba brát do úvahy včetně 
projektové dokumentace a i financování je velmi složité a těžké. Tento projekt si vyžádá jednak čas na 
zpracování a realizaci, ale s Boží pomocí snad nezůstane jen u představy, ale dojde i k realizaci celého projektu.

MOST: Dovolím si tvrdit, že v posledních 5 letech toho o třinecké charitě nebylo moc slyšet ani vidět. 
Výjimku tvořil ples a tříkrálová sbírka, ale v podstatě jiné projekty v Třinci jaksi usnuly - nebo nebyly mezi širší 
veřejností vidět. Jelikož toto je Charita Třinec, očekává se, že bude působit zejména v Třinci. Někdo mi i řekl, že 
„horší už to nemůže být“. Co s tímto nyní nevalným image třinecké charity chceš dělat?

Plitko: Netvrdil bych tak jednoznačně, že třineckou charitu nebylo v posledních pěti letech moc vidět. 
Nejhorší by bylo, kdyby tuhle práci nechtěl nikdo dělat a nebylo by hodně těch, kterým třinecká charita 
pomohla. Je pravdou, že možná mělo být více slyšet o Charitě Třinec právě v Třinci. Pak by si možná více lidí 
uvědomilo, jak složitá a časově náročná je tato práce a kolik musí člověk obětovat, aby vše fungovalo tak, jak 
fungovat má. Je třeba si uvědomit, že žijeme v době, ve které není obdivována pomoc druhým, ale spíše je 
obdivován podnikatelský úspěch, peníze, moc. Třinecká charita je úzce spjata s třineckou katolickou farností, 
přesto někdy nestačí požádat o pomoc, a ne vždy všichni farníci udělají pro charitu vše, co je v jejich silách a 
možnostech. Na druhé straně, kdyby se farníci více zajímali o charitativní práci, věděli by, že v ní nejde jen o 
charitní ples a Tříkrálovou sbírku. Aktivit je podstatně více, například dětský tábor pro děti ze sociálně slabších 
rodin a další projekty, o kterých se nyní nechci zmiňovat, snad u jiné příležitosti. Tento projekt jsem uvedl 



úmyslně, protože je pro ty nejmenší z nás a z těchto dětí jednou budou dospělí lidé a možná budou chtít někdy 
pomoci vrátit to, co kdysi dostali od lidí bez nároku na odměnu jen pro úsměv v očích a radost dětí. Co se týká 
sociálních projektů Charity Třinec, musím říct, že jich nebylo málo, hodně jich bylo předloženo, ale „hlavou 
proti zdi“ jít nelze. Toto téma je na dlouhou diskusi a proto chci čtenářům Mostu navrhnout, že až se dopracuji 
k přesným informacím a úplným závěrům v této otázce, seznámím je s problematikou na stránkách farního 
časopisu. Věřím, že hodně farníků pak přehodnotí své závěry ohledně fungování třinecké charity a uvědomí si, 
že té práce se přece jen udělalo v posledních pěti letech hodně.  A co s tím nevalným image třinecké charity? 
Jde o hodnocení jednotlivců, kteří nedělají nic a těžko vyvracet názor těch, kteří nemají o práci v charitě ani 
přehled, nechtějí chápat, že jde o dobrovolnou, neziskovou organizaci a když někdo něco udělá, tak to udělá z 
dobré vůle. Na druhé straně je i dost těch, kteří pomáhají ve všech oblastech činnosti třinecké charity. Těm patří 
poděkování a úcta za to, že nemyslí jenom na sebe, ale především na druhé. Těchto lidí je třeba se ptát na image 
třinecké charity a dovolím si tvrdit, že nebude mít přívlastek „nevalný“.

MOST: Jaké jsou Tvé plány na nejbližší období?

Plitko: V první řadě mě nyní čekají záležitosti týkající se inventury, kontroly účetnictví, podpisových 
vzorů a pak ve spolupráci s paní Jiřinou Horniakovou dopracování projektů a činností, které byly předloženy na 
rok 2003. Dále je nutno zpracovat plán činnosti pro rok 2004 a pracovat na projektu, který chci předložit jako 
svou vizitku. Věřím, že mi Pán Bůh dá tolik síly, abych dokázal tento projekt ve spolupráci s farníky dovést do 
úspěšného konce. Zároveň prosím o modlitby a pomocné ruce pro Charitu Třinec. 

MOST: Děkuji za rozhovor a přeji, aby Charita Třinec byla zase v Třinci vidět a aby tato nelehká a 
záslužná práce Ti přinášela radost a vnitřní uspokojení.

S novým ředitelem Charity Třinec rozmlouval Marian Kozok

Náš prázdninový host

Jmenuji se Miroslav Horňák a jsem bohoslovec čtvrtého ročníku. Je mi 29 let a pocházím z vesničky 
Suchá Loz, která se nachází poblíž Uherského Hradiště, na Slovácku.

Rodiče mám už oba v důchodě. Maminka se jmenuje Ludmila Horňáková a tatínek František Horňák. 
Maminka pracovala u počítačů ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě a tatínek v Zemědělském družstvu 
v Suché Lózi jako opravář.

Já jsem se vyučil taky jako opravář zemědělských strojů. Po vyučení jsem chvíli pracoval v 
Zemědělském družstvu Suchá Loz, jako automechanik, opravář a řidič všeho možného. Pak jsem nastoupil na 
vojnu na poddůstojnickou školu v Olomouci. Po půl roce mě pak převeleli  do Jindřichova Hradce, kde jsem 
dělal řidiče a instruktora na nákladní auta a vydával jsem pohonné hmoty. Po vojně jsem ještě chvíli pracoval v 
družstvu a po určité době jsem přešel do nového zaměstnání, jako prodavač nábytku v Uherském Brodě. V tu 
dobu jsem začal přemýšlet nad životem a nad tím jak s ním naložím. Řekl jsem si, že bych si mohl udělat 
maturitu a tak jsem začal chodit znovu do školy. Nepřihlásil jsem se ale na denní studium, ale začal jsem 
studovat dálkově při práci strojní průmyslovku  v Uherském Brodě. Po určité době jsem začal v Uherském 
Brodě taky chodit do kostela, protože jsem se vracíval z práce domů až večer. Tamní farář, když viděl, že 
chodím každé ráno na mši svatou, tak mě požádal jestli bych tam nemohl ministrovat. A tak jsem začal poprvé 
v životě ministrovat. Po určité době jsem začal přemýšlet nad kněžstvím a když jsem pak později ukončil školu 
tak jsem si řekl, že bych se mohl jít podívat někde na faru, jak takový kněz žije a co to kněžství obnáší. Požádal 
jsem proto uherskobrodského faráře, jestli by mi něco nevyřídil a už za pár dnů jsem mohl nastoupit na faru k 
premonstrátům do Doksan. Tam jsem byl poprvé v životě, takže mě trochu zarazilo, když do kostela, který je 
snad větší než ten třinecký, chodily pouze tři staré babičky. V Doksanech jsem dělal ministranta, kostelníka, 
průvodce v románské kryptě a v kostele, zahradníka a spoustu jiných činností. Pobyl jsem tam necelý rok a 
vstoupil k premonstrátům v Praze na Strahově. Tam jsem byl necelé tři roky a na konci prvního ročníku jsem 
přešel do ostravsko-opavské diecéze, za kterou nyní studuji v Olomouci na teologické fakultě.

Do Třince mě poslal generální vikář Mons. Mgr. Marcel Tesarčík. Třinec na mě zapůsobil dobře a moc 
se mi tu líbí i když jsem hned první den zabloudil, protože jsem nemohl najít centrum. A jak na mě zapůsobila 



farnost? Velmi dobře. Lidi jsou moc hodní a přátelští. Kde jsem přišel, tam mě zrovna přijali mezi sebe, jako 
bych byl s nimi už kdoví jak dlouho. Zvláště se mi líbí, že se tu lidé dokážou scházet a spolu se modlit a mluvit 
o své víře. Taky se mi líbí, že tu nenechávají lidé všechno stát na faráři, ale že se tu do dění farnosti zapojuje 
hodně lidí.

Suchá Loz se nachází na hranicích se Slovenskem v Bílých Karpatech a čítá tak asi okolo 1500 
obyvatel. Většina z nich je katolického vyznání, ale ne všichni jsou praktikující katolíci. Suchá Loz patří do 
farnosti Bánov, který je vzdálen od Suché Lóze 3 km. Dále bych chtěl ještě říct, že před necelými pěti lety byl u 
nás postaven nový kostel, který je zasvěcen sv. Ludmile. Kdyby náhodou někoho zajímalo jak vypadá, tak jeho 
fotografie je na internetu. Než byl postaven tento kostel, tak u nás bývaly mše svaté pouze v obřadní síni a 
začaly se sloužit teprve až po pádu komunismu. Závěrem bych chtěl poděkovat za přijetí tu v Třinci, poprosit o 
modlitbu.

Naši noví kostelníci (2)

V minulém čísle jsme měli možnost poznat dva z pěti nových kostelníků, a to pana Kuchaře a pana 
Šišku. Slíbili jsme, že v srpnovém čísle budeme mít možnost trochu poznat další dvě obětavé osoby, které se 
rozhodly nezištně a obětavě pomoci farnosti a přijmout na sebe zodpovědnost kostelnické služby. Jsou jimi dvě 
paní: paní Anna Stašová a paní Irena Szymoniková.

Anna Stašová: Služba je pro mne radostí

MOST: Mohla byste nám říct něco o sobě?

Anna Stašová: Narodila jsem se v roce 1947 u Moravské Třebové. V roce 1949 jsme se přestěhovali na 
Slovensko do malé vesnice Babín na Oravě. Pocházím jako první z devíti sourozenců. Nyní mám ještě tři sestry 
a tři bratry. Rodiče a dva bratři nás již opustili. V roce 1971 jsem se vdala a přestěhovala do Třince. Se svým 
manželem Jozefem máme čtyři děti, dva syny ve věku 16 a 24 let a dvě dcery ve věku 18 a 22 let. Manžel 
pracuje v Třineckých železárnách. Já jsem v domácnosti.

MOST: Co Vás vedlo k tomu vyslyšet prosbu Otce Františka a dát se na kostelnickou službu v naší 
farnosti?

Anna Stašová:  Když jsem vyslechla první prosbu Otce Františka ohledně kostelnické služby někdy 
koncem zimy letošního roku, říkala jsem si, že je škoda, že se mohou přihlásit jen muži. Tehdy jsem si řekla, že 
je škoda, že se nemohou přihlásit ženy. Když jsem vyslechla druhou prosbu Otce Františka v květnu, kdy řekl, 
že se mohou přihlásit i ženy, tak mi vnitřní hlas napověděl, abych to zkusila, jelikož je to služba Pánu Bohu. 
Tak jsem se přihlásila a nelituji.

MOST: Jak jste prožívala své kostelnické začátky?

Anna Stašová:  Úplné začátky jsem měla dobré, protože mě zaučoval můj nejstarší syn Jozef, který 
kdysi jako kostelník sloužil v rámci civilní služby. Pak byly i těžší chvilky, vždyť to znáte. Každý začátek je 
těžký a člověk se učí po celý život. Kostelnická služba je opravdu veliká zodpovědnost. Děkuji kněžím, 
ministrantům a farníkům za trpělivost a pochopení, když někdy něco zapomenu. Děkuji všem, kteří mne 
podporují slovem i modlitbou. Je to příjemný pocit, když odemknete kostel a pozdravíte se s Pánem Bohem. U 
svatostánku pak klečíte, mluvíte s Pánem Ježíšem o svých  radostech a starostech, nasloucháte a cítíte, že nejste 
sami. Chtěla bych, aby moje služba nebyla pro mne povinností, ale radostí sloužit Pánu Bohu a farníkům. Mám 
ještě jedno přání: aby nás bylo v kostele víc i přes týden. 



Irena Szymonik: Staram się dobrze spełnić swe zadanie

MOST: Czy mogła by się nam Pani przedstawić?

Irena Szymonik: Urodziłam się w 1941 roku w Wadowicach (Polska). Wyrastałam w rodzinie 
katolickiej. Mam jeszcze dwie młodsze siostry. Po zakończeniu działań wojennych rodzice powrócili w swoje 
strony rodzinne. Lata szkolne przeżyłam w Czeskim Cieszynie. W kwietniu 1962 roku wyszłam za mąż i 
zamieszkałam z mężem Tadeuszem w Trzyńcu. Mamy dwie córki, które obdarzyły nas czterema wnukami. 
Ponieważ całe życie pracowałam jako pedagog z dziećmi i młodzieżą, dlatego i dziś bardzo się cieszę na 
wspólne chwile z wnukami, kiedy to możemy twórczo pracować – wymyślać gry i zabawy, odkrywać przyrodę 
malować itp. Lubię także pomagać innym, co powoduje, że chociaż od paru lat jestem na emeryturze, to 
różnych zajęć mi nie brakuje a dnie moje są raczej bardzo wypełnione.

MOST: Co skłoniło Panią do decyzji zostać kościelną?

Irena Szymonik: Chociaż moja mama grała przez 40 lat na organach w kościele w Albrechcicach, nigdy 
nawet nie pomyślałam, że mogę być kościelną. „Nie zbadane są ścieżki Boże”. Jestem bardzo szczęśliwa, że 
zgodziłam się przyjąć ten obowiązek, który jak się okazało już po tych paru dniach jest dla mnie źródłem 
wielkiej radości, za którą dziękuję Panu Bogu. Kiedy patrzę wstecz na moje życie, to widzę, że Pan Bóg jest 
bardzo Miłosierny, obdarza mnie wielkimi łaskami oraz stara się nadać mojemu życiu właściwy kierunek.

Moi rodzice byli bardzo mocni w sprawach wiary i narodowości, za co byli w życiu nieraz 
prześladowani. A my  - ich dzieci - także (zamknięta droga na wyższe uczelnie, trudności w otrzymaniu 
zatrudnienia itp.) Niestety po urodzeniu moich córek moja odwaga w sprawach wiary zmalała. Bałam się, że 
moje dzieci będą przechodziły i przeżywały te same trudności. Wpływ na moje decyzje miało także nowe 
środowisko, w którym oprócz męża nikogo nie znałam. Nie znałam również członków parafii, którzy 
pokazaliby mi, jaką to niebezpieczną drogę wybrałam. Drogę, która spowodowała osłabienie mej wiary. Ale 
Pan Bóg nie pozostawił mnie samotną. W 1984 roku zachorowałam i parę tygodni przebywałam w sanatorium 
w Jabłonkowie, gdzie miałam wiele wolnego czasu, by porozmyślać o swym życiu. To był moment zwrotu. Od 
tego czasu zaczęłam umacniać swą wiarę. Bardzo pomogły pielgrzymki do Częstochowy, Medżugorii i innych 
miejsc oraz ci wszyscy, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. Trzeba mieć tylko serce i oczy otwarte na 
Boga. Dlatego to nowe zajęcie w kościele odbieram jako dalszy krok zbliżania się do Boga i jako dalszą 
możliwość włączenia się do pracy we wspólnocie parafii. Wszystko otrzymujemy od Boga i jeżeli zaistnieje 
taka potrzeba, by coś zrobić dla Niego, to chyba zupełnie zrozumiałe i naturalne, by ofiarować swój czas i 
starać się spełnić dobrze to zadanie, które nam Bóg przydzielił. Przynajmniej w ten sposób możemy dziękować 
Bogu za to wszystko, czym nas obdarza.

MOST: Jaki przebieg miały pierwsze dni w zakrystii?

Irena Szymonik: Każdy dzień modlę się o dary Ducha Świętego, bym mogła godnie posłużyć w 
przygotowaniu mszy św. i w czasie jej trwania. Gdy przebiegało „szkolenie”, które z nami prowadzili 
długoletni kościelni – p. Zawada, p. Wacławek i p. Cinciala, to przyznam szczerze, obleciał mnie strach. 
Głównie z wielkiej ilości kluczy i zamków oraz z rozpalania kadzidła – toczenia kołem. Dzięki pomocy Hanki 
Stašowej, która już wykonywała to zajęcie parę dni oraz Bożki, która pomogła w pierwszych trudnych dniach 
w zamykaniu drzwi, jakoś udało mi się przebrnąć przez trudne początki. Dziękuję także naszym Ojcom 
duchownym za wyrozumiałość i  rady. No i wszystkim ministrantom, którzy starali się pomagać jak tylko 
potrafili najlepiej. Mam prośbę do wszystkich wiernych o stałą modlitwę w intencji dobrej posługi. Jest to 
wspaniałe uczucie otwierać świątynię wiernym, być tak blisko Pana Jezusa w czasie Eucharystii. Brak mi słów 
na określenia tego uczucia. Szkoda, że każdy wierzący nie może w taki aktywny sposób włączyć się w czas 
trwania Mszy św. Może wtedy kościoły byłyby pełne radosnych, mocnych w wierze parafian.

MOST: Oběma paním, které jsme Vám dnes představili, ze srdce děkujeme za ochotu a obětavost a 
přejeme jím mnoho vnitřní radosti při vykonávání kostelnické služby.

Připravil Marian Kozok



Novým kostelníkům a kostelnicím

Už jsme si pomalu zvykli na nové tváře, které nám pečují o přípravu a chod bohoslužeb:
Jedná se o naše nové kostelníky, pány Šišku, Dzureně a Kuchaře a kostelnice paní Stašovou a 

Szymonikovou. Já jim vyslovuji svoje veřejné uznání a poděkování za ochotu, s jakou se všichni pustili do 
práce a jak rychle se všemu naučili. Samozřejmě vyslovuji i svoje veliké uspokojení a ujišťuji, že denně při mši 
svaté pamatuji na všechny, kdo konají v kostele jakoukoliv službu. Ať jsou to varhaníci, kostelníci, uklízecí 
četa, či květinářky. Vytrvejte, svou službu konáte v Božím domě a ke chvále Boží. Různí nespokojenci se 
najdou vždycky.

Uvítáme, když nám i oni místo různých řečí za zády, které sice neslyší kněz, ale určitě je slyší Bůh, rádi 
pomohou. Práce je vždycky dost.

P. František

KARMEL v České republice

Karmel je jméno pohoří v Izraeli, které od nepaměti sloužilo jako místo kultu různých náboženství. V 
bibli je symbolem krásy a kypícího života. Nejznámější událostí, jež se k tomuto pohoří v bibli pojí, je zápas o 
pravou víru Izraele v době proroka Eliáše (9. století před Kristem). Tehdy Hospodin bez lidského přičinění před 
očima Izraelitů zapálil ohněm z nebe oběť připravenou pro něj tímto prorokem (1 Král 18).

V závěru 12. století se v jednom z údolí pohoří usadil hlouček křesťanských poustevníků. Pocházeli z 
Evropy a připutovali do Svaté země spolu se zástupy třetí křížové výpravy. Z této malé skupiny se postupně 
vytvořilo nové řeholní společenství katolické církve: Řád karmelitánů (bratří Panny Marie Karmelské). K němu 
se později připojily také kláštery řeholnic - žen a volněji i křesťané laici žijící v rodinách a "ve světě". Tak se 
jméno Karmel přeneslo z významu zeměpisného i na široký okruh těch, kdo se různým způsobem hlásí k 
charismatu a odkazu onoho společenství poustevníků, jak se rozvinul v bohatou duchovní tradici -
karmelitánskou spiritualitu. Ti všichni tvoří duchovní rodinu, nazývanou tímtéž jménem: Karmel.

Řád karmelitánů

Řád karmelitánů (Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo) patří mezi společenství 
zasvěceného života v římskokatolické církvi. Jejich členové se snaží následovat Ježíše Krista životem podle 
evangelijních rad čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, přijatých formou veřejných řeholních slibů.

Karmelitáni patří k tzv. řádům mendikantským (podobně jako např. dominikáni nebo minorité). 
Samozřejmě má řád vlastní historii a zároveň i duchovní tradici - spiritualitu, společnou celé rodině Karmelu. 
Určující význam měl přitom vzor starozákonního proroka Eliáše (v bibli zmiňovaného v souvislosti s horou 
Karmel) a vztah k Matce Boží Panně Marii, jíž na samém počátku svého společného života zasvětili první bratři 
kapli postavenou uprostřed kláštera i sami sebe, své společenství. Celkem má dnes řád na celém světě kolem 
dvou tisíc členů. V České republice je 20 bratří (kněží i laiků), kteří žijí ve 4 konventech (domech), někteří 
výjimečně samostatně. Dohromady tvoří generální delegaturu, která může být v budoucnosti při větším počtu 
členů přeměněna v provincii. Přímým představeným bratří u nás je sám generální převor řádu, zastupovaný 
trvale generálním delegátem, kterého jmenuje on sám. Generální delegát, nyní P. Jan Fatka, sídlí v Praze -
Liboci. Noviciátním domem (v němž probíhá základní příprava k řeholnímu životu) je klášter v Kostelním 
Vydří. Od r. 1991 karmelitáni u nás přispívají k produkci křesťanské literatury činností vlastního 
Karmelitánského nakladatelství.

Historie řádu

Křížové výpravy znamenají bezesporu jednu z nejproblematičtějších stránek církevních dějin. Ale 
nebylo by správné vidět v nich jen vojenská tažení. Šlo o intenzivní myšlenkové a duchovní proudění 
celoevropského rozměru a válečnické výpravy do Palestiny či jinam byly jen jedním - ne šťastným a ne 
nejdůležitějším - výsledkem tohoto dění. Většina křižáků se nechala strhnout zápalem pro křesťanskou víru, i 
když praktické uskutečnění této horlivosti bylo poplatné víc barbarskosti doby, než skutečnému duchu 



evangelia Ježíše Krista. S vojsky přišla do Svaté země také záplava poutníků. V krásném prostředí hory Karmel 
se (kromě jiných řeholníků) tehdy usadila také skupina mužů-laiků pocházejících z Evropy. Vytvořili 
poustevnickou osadu: většinu dne trávili každý ve svém příbytku v modlitbě a práci. Vřavu světa toužili 
zaměnit za samotu s Bohem. Když se obrátili na místního biskupa latinského obřadu - sv. Alberta 
Jeruzalémského - se žádostí, aby posoudil a schválil způsob jejich života, napsal jim tento muž, který sám 
prožil část života v klášteře, "návod k životu" (nejpravděpodobněji r. 1209). Toto pravidlo přijali bratři jako 
svou řeholi. Sv. Albert jim zdůraznil mj. autoritu představeného - převora a závazek poslušnosti vůči němu, 
snahu o ustavičnou modlitbu, inspirovanou Božím slovem, mlčení, půst, duchovní boj, a také prožívání 
společenství (při denním slavení eucharistie, modlitbě žalmů, při jídle). Papežského schválení se řeholi i 
společenství dostalo po překonání nemalých obtíží až o několik desetiletí později. Základní význam pro 
utváření spirituality karmelitánů měly dvě skutečnosti: přebývání na hoře, na níž před staletími prorok Eliáš 
skrze Boží soud usvědčil Bálovy kněze ze lži a lid z nevěrnosti Hospodinu, podnítilo bratry k následování 
příkladu horlivého proroka a k touze být jeho žáky. A zasvěcení kaple, stojící uprostřed cel, Panně Marii 
natrvalo vtisklo zbožnosti karmelitánů mariánský ráz, vystupňovaný v průběhu dějin řádu dalšími milostmi, 
vyprošenými skrze Mariinu přímluvu. Maria je v Karmelu nazývána Sestrou, Matkou, Ozdobou, Paní, 
Královnou. Když v r. 1247 papež Inocenc IV. řeholi na žádost bratří upravil tak, aby podle ní mohli žít i v 
Evropě, kam mezitím ze Svaté země začali přesídlovat, předznamenal tím zároveň další vývoj utvářejícího se 
řádu: od původního poustevnictví k "životu apoštolskému" - po způsobu tzv. žebravých řádů. Karmelitáni se již 
neusazovali na samotách, ale ve městech, otevřeli se studiu i výuce na univerzitách, kázání, hlásání evangelia, 
apoštolskému působení. I co do vnější struktury se stali mendikanty. Tím byl proces formování karmelitánské 
identity dovršen. V následujících generacích šlo již jen o hledání správné rovnováhy mezi prvkem 
poustevnickým a apoštolským, mezi modlitbou a vnější činností, a o hledání způsobu, jak přijaté charisma řádu 
žít v konkrétních historických podmínkách. Nesnadnost tohoto hledání dosvědčuje řada reformních snah v 
průběhu dějin řádu, z nichž nejznámější je obnova v 16. století ve Španělsku, podnícená sv. Terezií z Avily a 
sv. Janem od Kříže. Ta ovšem nakonec vedla ke vzniku nového, samostatného řádu tzv. bosých karmelitánů a 
karmelitek. Důležité místo v duchovním bohatství karmelské rodiny má životní svědectví karmelských světců: 
od prvotních vzorů proroka Eliáše a Panny Marie, přes bratry a sestry v jednotlivých staletích až po současnost 
(bl. Titus Brandsma, holandský karmelitán, umučený v roce 1942 v Dachau, sv. Terezie Benedikta od Kříže 
(Edita Steinová), popravená v Osvětimi). Jako u ostatních "žebravých řádů" jednotlivé domy, v nichž bratři 
spolu žijí, tvoří navzájem větší jednotku - provincii. Představeným domu je převor, provincie – provinciál. V 
čele celého řádu stojí generální převor, sídlící v Římě, a jeho několikačlenná rada. Jednotliví bratři jsou 
přičleněni k určité provincii - v rámci ní tedy žijí a působí podle potřeby v tom domě, který jim provinciál určí. 
V naší republice není zatím dostatek členů pro zřízení samostatné provincie. Proto generální představený zřídil 
u nás tzv. generální delegaturu. Nejpočetnější komunita bratří žije v klášteře v Kostelním Vydří u Dačic (tam 
také probíhá noviciát), další komunity jsou v konventech v Praze - Liboci, v Olomouci - Hejčíně a na faře ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. Těžiště života Karmelu nelze ani v dnešní době spatřovat jinde, než v osobní a 
společné modlitbě bratří v klášteřích, která se podle pokynu řehole - dnem i nocí rozjímat o zákoně Páně - živí 
Božím slovem, a v úsilí o stále úplnější uskutečnění darování se Bohu skrze řeholní zasvěcení. V tom spočívá 
služba kontemplativních řeholí celé církvi - Kristovu tajemnému tělu. Od přechodu do Evropy však karmelitáni 
nejsou řádem výhradně kontemplativním, ale kontemplativně apoštolským. Vnější apoštolát je v České 
republice zaměřen na působení ve farnostech, službu karmelské rodině (sestrám, terciářům - např. exercicie, 
přednášky) a na vydávání náboženské literatury (Karmelitánské nakladatelství). Společenství se pomalu 
rozrůstá o nové bratry: po různě dlouhém období postulátu, kdy žijí uchazeči v klášteře, ale mimo vlastní 
komunitu bratří, je čeká noviciát v délce 12 měsíců. Ten končí prvními řeholními sliby, zpravidla na dobu tří 
let. Po jejich uplynutí lze teprve složit sliby věčné. Karmelitánský hábit je nejpodobnější oděvu bratří 
dominikánů, liší se od něj nejvíce barvou: je temně hnědý, o slavnostech a nedělích doplněný bílým pláštěm. K 
jedné z částí hábitu mají karmelitáni zvláštní vztah: škapulíř splývající z ramen přes prsa a přes lopatky 
darovala - jak říká řádová legenda - v polovině 13. století sama Panna Maria generálnímu převorovi sv. Šimonu 
Stockovi. Proto nám škapulíř připomíná Marii, její způsob života, její ctnosti a upevňuje v rozhodnutí 
následovat její příklad. Panna Maria Karmelská bývá v některých zemích nazývána "škapulířovou" - Královnou 
posvátného škapulíře. A ve zmenšené podobě nosí škapulíř i terciáři a členové škapulířového bratrstva.



Znak řádu

S vyobrazením řádového znaku, jak jej známe dnes, se setkáváme poprvé na přelomu 15. a 16. století, a 
to bez udání výkladu použitých prvků. Proto se můžeme setkat s různými způsoby výkladu. Historicky 
nejpravděpodobnější se zdá tento:

Hnědé pole ve štítu symbolizuje horu Karmel, její vrchol se dotýká nebe. Bílá hvězda v tomto poli je 
Panna Maria, patronka (ochránkyně) a vzor karmelitánů. Dvě hnědé hvězdy v bílém poli zastupují postavy 
starozákonních proroků Eliáše a Elizea, kteří se podle bible také na Karmelu zdržovali a jsou v řádové tradici 
nazýváni "vůdcové karmelitánů".

Jednoznačný je výklad doplňujících atributů: Koruna a dvanáct hvězd vyjadřují motiv mariánský: 
symbolizují ženu oděnou sluncem s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12), což je biblický obraz 
tradičně vztahovaný na Marii. Ruka s plamenným mečem připomíná proroka Eliáše, o němž Písmo říká, že 
"jeho slovo plálo jak pochodeň" (Sir 48,1). Prorok totiž nezvěstoval slovo své, ale slovo Hospodinovo, v Písmě 
nazvané "meč Ducha" (Ef 6,17).

Stuha obsahuje latinský nápis s výrokem proroka Eliáše (1 Král 19,10), který karmelitáni přijali za své 
heslo:

ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM
HORLIVOSTÍ HORLÍM PRO HOSPODINA BOHA ZÁSTUPŮ

Řád karmelitek

Žijící čistě kontemplativním způsobem života, u nás v současnosti nemá žádný klášter, pouze 
karmelitky bosé. Tyto sestry zachovávají v klášteřích naprosté ústraní od světa (klauzuru), aby se mohly zcela 
věnovat modlitbě a být ponořeny do Boží přítomnosti. Jejich spojení s Bohem je zároveň jejich apoštolátem: 
zdrojem požehnání pro církev a pro svět. Ani v dřívějších dobách u nás žádný klášter těchto sester zatím nebyl. 
V době totality se některé zájemkyně tajně setkávaly s karmelitánem P. Metodějem Minaříkem a pod jeho 
duchovním vedením se zasvětily Bohu a žily v soukromí ideál rozjímavého Karmelu. Po roce 1989 několik 
nových uchazeček navázalo kontakt se sestrami karmelitkami z kláštera v italské Vetralle. Pobývaly střídavě v 
Itálii, pak s několika italskými sestrami na Moravě, naposled ve Štípě u Zlína. Odchodem několika sester se 
společenství ztenčilo, a tak se sestry rozhodly opět se spojit s mateřským klášterem. Zatím jedna sestra českého 
původu složila časné sliby. Doufáme v další povolání, která by umožnila založení kláštera těchto sester 
karmelitek také u nás.

www.karmel.cz

Všechny cesty vedou do Říma

Všechno začalo v lednu tohoto roku, kdy jsem se dozvěděla, že pan Franek z Ropice organizuje v létě 
poutní zájezd do Říma. Neváhala jsem a přihlásila se na tuto pouť. Ve dnech od 7. do 16. července 2003 mohla 
proběhnout dlouho očekávaná pouť. Všichni dobře nabaleni jsme se nemohli dočkat, kdy už konečně vyjedeme. 
Odjezd byl naplánován na pondělí 7. července v 9.00 hod. z Třince Terasy, dále se jelo do Ropice a Českého 
Těšína, kde přistoupili poslední poutníci. V kompletní sestavě jsme už mířili k rakouským hranicím a dále přes 
Vídeň až k našemu prvnímu zastavení v italském městě Assisi. V Assisi jsme úterní den začali mší svatou,
kterou sloužil náš Otec František a Otec Tadeáš z Prahy. Po mši jsme začali prohlídku baziliky sv. Františka. 
Provázel nás po celou dobu františkán z Polska. Podrobně nám vyprávěl o životě sv. Františka. V tomto městě 
jsme vyšli na nedalekou zříceninu hradu, ze které byl nádherný pohled na celé město a také celou zdejší krajinu. 
Nezapomněli jsme na baziliku sv. Kláry a Porciunkuli. Pak jsme pokračovali v cestě do Věčného města Řím. 
Tam jsme byli ubytováni v českém domě Velehrad, který je určený pro české poutníky. Každé ráno jsme začali 
mší svatou. Ve středu nás čekala generální audience u Svatého Otce v aule sv. Pavla. Na této audienci se sešlo 
mnoho poutníků z různých zemí. Každá země měla svůj pokřik. My jsme Svatého Otce přivítali pozdravem 
„Svatý Kopeček plný je Tvých oveček“. V odpoledních hodinách jsme začali s prohlídkou baziliky sv. Petra. 
Tento chrám je dominantou Věčného města. Pod bazilikou jsou pohřbeni předešlí papežové. Je zde také 
pohřben náš kardinál Beran. Z krypty jsme vyjeli výtahem na kopuli baziliky. Odtamtud byl nádherný pohled 
na celé město a také na Vatikánskou zahradu. Čtvrteční den jsme měli možnost slavit mši svatou v kryptě 



baziliky sv. Petra. Po mši svaté následovala prohlídka Vatikánského muzea se všemi jeho krásami. Zde jsou k 
vidění sochy, obrazy, knihovna a také Sixtinská kaple, kde se koná volba papežů. Den pokračoval prohlídkou 
bazilik a chrámů: Santa Maria Maggiore, sv. Petr v okovech, sv. Praxedy, kde jsou uloženy jesličky, ve kterých 
byl položen malý Ježíš. Pak ještě následoval antický Řím a Koloseum. V pátek jsme vyrazili na prohlídku 
katakomb. Zde jsou pohřbeni první křesťané, bylo jich na půl miliónu. Dalším zastavením bylo místo, kde sv. 
Pavlu utnuli hlavu. Na tomto místě ihned vytryskla voda. Místní řeholníci - trapisté zde vyrábějí likéry, extrakty 
a bonbóny z eukalyptu vhodné proti kašli. Dále jsme dorazili k bazilice sv. Pavla za hradbami, Lateránské 
bazilice a schodům, které nechala přivést sv. Helena z Jeruzaléma a po nichž šel Ježíš k Pilátovi. Tento den 
jsme završili prohlídkou večerního Říma. Začali jsme u fontány di Trevi, dále následoval Pantheon a fontána, 
která symbolizuje čtyři největší řeky světa: Nil, Gangu, Dunaj a River Plate. Procházku jsme zakončili u 
Andělského paláce. V sobotu už na nás čekalo balení a loučení s Římem. Cesta pokračovala na Monte Cassino. 
Zde jsme měli smůlu, protože byla zrovna přestávka. Tak jsme alespoň uctili památku padlých vojáků v druhé 
světové válce. Odtud jsme vyrazili do města Sorrento. Jeli jsme kolem sopky Vesuv a města Neapol. V 
Sorrentu na nás čekalo moře a koupání v něm. V neděli jsme měli odpočinkový den na ostrově Capri. Na ostrov 
nás přepravila výletní loď. Po odpočinkovém dni jsme museli dále pokračovat v naší pouti do městečka San 
Angelo. V tomto městě byla ve skále vytvořena jeskyně ne lidskou rukou. Vše bylo dílo Michaela archanděla v 
době morové epidemie. V této jeskyni byla sloužena pro nás mše svatá našimi Otci. Prohlídku města jsme 
zakončili v pondělní den. V úterý ráno jsme byli sbaleni a připraveni na poslední poutní místo do města San 
Giovanni Rotondo. V tomto městě pobýval kapucínský mnich Otec Pio, známý svými stigmaty. U hrobu tohoto 
světce jsme se pomodlili a pokračovali v prohlídce muzea, kde jsou veškeré jeho věci. Ve 13 hod. už jsme se 
vydali na zpáteční cestu domů. Cesta ubíhala rychle a v Brně jsme byli už kolem 8 hodiny ranní. Celou naši 
pouť jsme završili mší svatou na Svatém Kopečku. Na závěr bych chtěla poděkovat všem poutníkům za 
příjemně prožitou pouť. Poděkování patří i našim duchovním otcům a těm, kteří se na této pouti podíleli.

Lucie Krajčovičová

Spotkania Sympatyków Radia Maryja

„Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie“ Psalm 23

W sobotę dnia 31.5. sympatycy Radia Maryja spotkali się w klasztorze franciszkanów w Jabłonkowie, 
gdzie O. Cherubin odprawił mszę św. dziękczynną z okazji małego jubileuszu wspólnoty - 2 lata spotkań. W 
ten dzień Kościół obchodził święto Nawiedzenia NMP. Treść kazania O. Cherubina w pełni uświadomiła nam 
tę radosną nowinę: „Maryja nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się Ciałem.” W drodze do 
Elżbiety powtarzała radośnie - Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ojciec 
Cherubin podkreślał, że podobnie i my spotkawszy miłującego Boga nie możemy powiedzieć „potem”. „za 
chwilę”, lecz jedyną naszą odpowiedzią niech się staną słowa: Oto jestem Panie! Twój sługa. Ale my często 
wpatrzeni jesteśmy w siebie, dbając o siebie, chcemy zdobyć szacunek i uznanie innych, zapominamy, że Bóg 
jest Panem i dla Niego należy żyć i dla Niego warto podejmować najtrudniejszą życiową wędrówkę. Jeśli Bóg 
będzie w życiu każdego z nas na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Naszym 
zadaniem powinno być umacnianie wiary i jej przekazywanie a następnie poznawanie Chrystusa, ukochanie Go 
i naśladowanie.

Odmówiliśmy także wspólnie Różaniec oraz Litanię do Najświętszej Marii Panny. Ojciec Cherubin 
wręczył nam różaniec, który znalazł przypadkowo na drodze. Prosił, żeby pomiędzy rodzinami sympatyków 
był z radością przyjmowany i obecny w codziennych modlitwach. Ponieważ Jurek Franek z Osówek był 
obecny na każdym spotkaniu, jemu przypadło wyróżnienie wspólnej modlitwy rodzinnej z przekazanym 
różańcem. To piękne popołudnie zakończyliśmy radosną agape w refektarzu klasztoru Franciszkanów.

Ostatnie spotkanie sympatyków odbyło się dnia 13. 7. w niedzielę. Uczestniczyliśmy w Pielgrzymce 
Kół Radia Maryja w Częstochowie. I tym razem atmosfera spotkania oraz wielka ilość wiernych (około pół 
miliona) zrobiła na nas wielkie wrażenie. Oprócz pielgrzymów z różnych zakątków Polski obecni byli także 
goście z Kanady, Szwecji, Niemiec, Białorusi oraz z Czech. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja 
powiedział w swym przemówieniu, że nie ma dziś miejsca na bierność, ponieważ bierność ludzi, nawet 
dobrych, pomaga w zwycięstwie zła. W dzisiejszych czasach – jeśli kochamy Pana Boga i Matkę Najświętszą –



nie możemy być obojętni na to, co się dzieje w świecie, ale ze wszystkich sił musimy czynić to, czego chce od 
nas Chrystus. Dziś program Radia Maryja oprócz wspólnej codziennej modlitwy – Mszy św., Liturgii Godzin, 
Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, proponuje różnorodne audycje religijne, publicystyczne i 
kulturalne. Różne programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Głos Radia Maryja dociera na cały świat 
poprzez satelitarne przekazy. Swoją działalność rozpoczęła 12 czerwca telewizja TRWAM, którą można 
oglądać dzięki specjalnym zestawom satelitarnym. Jest to wielka radość, gdy słyszymy przy modlitwie 
wiernych z różnych zakątków świata. Biskup sandomierski, który wygłosił słowo Boże do wszystkich 
zgromadzonych, kładł nacisk na modlitwę, której ciągle jest mało. Inwestować trzeba do młodych. Wtedy 
można się spodziewać dobrych owoców. Każdy ma możliwość uporządkowania, upiększania i uduchowienia 
tego miejsca w którym żyje. Wybrał nas Bóg, abyśmy byli święci i doskonali. Dlatego modlimy się, abyśmy 
rozpoznali zadania od Boga pochodzące, a czas właściwie zagospodarowali naszą modlitwą i pracą. Spotkanie 
zakończyła modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W sierpniu nie odbędzie się spotkanie sympatyków z powodu urlopów, wyjazdów i pielgrzymek. 
Poświęćmy ten czas wolny lekturze Pisma Świętego, czasopism o tematyce religijnej oraz zastanowieniu się 
nad sobą i swoim stosunkiem do Kościoła. Podstawowym ogniskiem jest parafia. Możemy zadać sobie parę 
pytań i spróbować na nie znaleźć odpowiedź: W jaki sposób włączam się w życie parafii? Czy jestem 
członkiem grupy bądź wspólnoty parafialnej? Czy nie wstydzę się czegoś i z tego powodu zamiast wychodzić 
do ludzi, przyjmować i rozdawać dobro, czynnie uczestniczyć w działaniach wspólnoty, dzielić się swymi 
świadectwami, nie zamykam się czterem ścianom mieszkania i nie zasklepiam się w sobie? Wszyscy 
chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do życia w pełni chrześcijańskiego i do doskonałości 
w miłości. Matka Teresa z Kalkuty: „Świętość nie jest luksusem przeznaczonym dla niewielu, ale zwykłym 
obowiązkiem, twoim i moim. Bądźmy więc święci, jak święty jest nasz Ojciec w niebie.” Nikt nie może 
powiedzieć wierzę w Boga na sto procent. Zawsze możemy odkryć w naszym wnętrzu miejsce, które jeszcze 
nie oddaliśmy Bogu. Wiara jest darem Boga. Jednak człowiek może ją rozwinąć lub zagłuszyć. W trosce o 
pogłębianie wiary, trzeba nam na codzień odkrywać ślady działania Bożego. Człowiek, który dostrzega dobro 
dokonujące się w jego życiu powinien z radością dziękować za nie Bogu.

Także i my w naszej wspólnocie Sympatyków Radia Maryja powinniśmy dziękować Bogu za tą wielką 
łaskę wspólnej modlitwy, dzielenia się dobrym słowem, przeżywania radości z udziału w spotkaniach. Może w 
przyszłym roku będzie nas więcej? Już dzisiaj witamy wszystkich, którzy zechcą do nas dołączyć. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 20 września (trzecia sobota) o godz. 15,00 w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

Irena Szymonik

Upozornění rodičům

Stále ještě řada rodičů neodevzdala přihlášky svých dětí do výuky náboženství. Z množství tiskopisů, 
které byly odebrány v kostele, máme vyplněno na faře sotva polovinu. Prosíme, nečekejte, komplikuje to pak 
rozdělení vyučování vyučujícím. Přihlášky je možno odevzdat buď v zakristii, ve farní kanceláři, či vložit je do 
poštovní schránky. Výuka náboženství je pro pokřtěného křesťana povinností, to si snad ještě od sv. křtu svých 
dětí rodiče pamatují.

Nabídka pouti do Svaté země

Cestovní kancelář Tonitour, spol. s r.o. vás zve na pouť do Svaté země ve dnech 29.11.-7.12.2003. Cena 
zájezdu je 26.700,- Kč. Rezervace míst do 25.8.2003 se složením zálohy ve výši 3.000,- Kč. Všechny 
podrobnější informace zájemcům poskytne Tonitour, spol.s r.o.,

Bezručova 36, 737 01  Český Těšín. Možno kontaktovat majitele pana Ing. Antonína Tomaszka na tel. 
č. 602 58 84 58.



Pořad bohoslužeb v srpnu

1. Neděle 3.8.2003 – 18. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Středa 6.8.2003 – svátek Proměnění Páně.
3. Sobota 9.8.2003 – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
4. Neděle 10.8.2003 - 19. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Pátek 15.8.2003 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
6. Neděle 17.8.2003 – 20. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Neděle 24.8.2003 - 21. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. Neděle 31.8.2003 – 22. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
9. Pátek 5.9.2003 – první pátek v měsíci.
10. Neděle 7.9.2003 - 23. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
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 srpnu

18. neděle v mezidobí (3.8.)
1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: Ef 4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35
Žalm: odp. Nebeský pokrm dal jim Hospodin.
ref. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

19. neděle v mezidobí (10.8.)
1. čtení: 1 Král 19,4-8; 2. čtení: Ef 4,30-5,2; Evangelium: Jan 6,41-51
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

20. neděle v mezidobí (17.8.)
1. čtení: Př 9,1-6; 2. čtení: Ef 5,15-20; Evangelium: Jan 6,51-58
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

21. neděle v mezidobí (24.8.)
1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení: Ef 5,21-32; Evangelium: Jan 6,60-69
Žalm: odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
ref. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

22. neděle v mezidobí (31.8.)
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27; Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
Žalm: odp. Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
ref. Prawy zamieszka w domu Twoim Panie.



23. neděle v mezidobí (7.9.)
1. čtení: Iz 35,4-7a; 2. čtení: Jak 2,1-5; Evangelium: Mk 7,31-37
Žalm: odp. Duše má, chval Hospodina.
ref. Chwal duszo moja Pana, Stwórcę swego.

Úmysly Apoštolátu modlitby – srpen 2003

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 pracovníci na poli vědy a techniky přijímali neustálé volání církve k 
moudrému a užitečnému využití dosažených úspěchů.

2. Úmysl misijní: Aby katechisté v mladých církvích nesli věrohodně svědectví své oddanosti 
evangeliu.

3. Úmysl národní: Za to, aby byl plenární sněm dobře pochopen a interpretován ve sdělovacích 
prostředcích.




