
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 7/V červenec 2003 Proti dobrovolnému daru

Milí rodiče !

Je konec školního roku a začaly prázdniny. Mnoho z vás si oddechne: jedna starost za námi. Jiným zase 
vyskočí vrásky na čele: co s dětmi celé dva měsíce? No, ani ty dva měsíce nejsou věčností, to říkám s přáním 
hezkých prázdnin, nikoliv se škodolibostí. Mám na srdci ale jednu věc. Ukončením školního roku dětem 
skončily povinnosti ve škole a já mám na mysli něco, co se k povinnostem váže. Nejen k povinnostem školním, 
ale ke všem, které existují a které se člověk musí ve svém vlastním zájmu naučit plnit. Hned položím jednu 
otázku:  Uvědomujeme si, že rodiče jsou prvními učiteli svých dětí a jako takoví je musí učit kladnému vztahu 
k povinnostem a k jejich plnění? Kam tím mířím: v každém kostele je normální, že při mši svaté funguje nejen 
kněz a kostelník, ale taky ministranti a případně schola, pokud ji farnost má. Ministranti i schola jsou většinou 
představiteli té nejmladší generace. Jsme rádi, že zde jsou, ale nepřipouštíme si, že i jejich služba, má-li být 
přínosem, musí mít jakýsi řád. Jestliže řád nemá, je to poznat. I u nás máme ministranty a scholu, díky Bohu za 
to. Jenomže si můžeme všimnout, že na některé mši svaté je dvacet ministrantů, na jiné třeba jenom dva, na 
některé během týdne třeba nikdo. Jak je to možné? O. Radek se věnuje ministrantům maximálně, ale když se 
rozdělují služby, je někdy těžké „obsadit“ některou mši svatou. Buď mohou téměř všichni, nebo nemůže nikdo. 
A tady by byl prostor taky pro vás, rodiče. Zajímejte se, kdy mají kluci službu. Zajímejte se, kdy mají 
ministrantské schůzky. Tímto způsobem je učíte plnit jejich závazky, které na sebe vzali. Jestliže se rodiče 
stavějí k věci způsobem: „tak už tam nechoď“, pak totéž budou očekávat časem i v jiných věcech. Jestliže se 
člověk nenaučí plnit své závazky v drobnostech, bude umět plnit závazky veliké? Čekají je závazky ve škole, 
jednou v práci a třeba jednou v manželství a tam potom opravdu nelze říct „tak tím sekni a běž od toho“. Je 
dobře, že se kluci ministranti a kluci a děvčata ve schole drží pohromadě a že se drží blízko oltáře, blízko 
Krista. Buďte jim povzbuzením a ne těmi, kteří jim při prvním neúspěchu radí: tak toho nech. Víte vy sami, že 
kdybyste „sekli“ se svými závazky a povinnostmi, pak byste mohli zabalit celou rodinu.
Prosím v té věci o vaši pozornost a podporu, ta může jen a jen prospět.

S přáním pěkných prázdnin a dovolených
P. František

Milí farníci, zejména automobiloví

Určitě jste zažili situaci, kdy vy, kteří přijíždíte na mši svatou, musíte uhýbat těm, kteří od kostela 
odjíždějí a situace se stává značně nepřehlednou. Důvodem je to, že některá auta odjíždějí směrem ke starému 
hřbitovu (což jistě kvitujeme s povděkem), ale jsou i ti motoristé, kteří volí kratší cestu směrem k hlavní silnici 
(a tady už tak moc spokojeni nejsme). Několik dní bylo při výjezdu od kostela na hlavní silnici odstraněno 
dopravní zrcadlo a přikázán směr jízdy objížďkou kolem starého hřbitova. A tehdy naše redakce obdržela dopis,
který kritizoval, že někteří motoristé tuto skutečnost nerespektují a “veselé” odjíždějí od kostela vlastně proti 
přikázanému směru jízdy. Příspěvek do farního MOSTu podnětný a pravdivý. Jenomže právě v týdnu, kdy jsme 
uzavírali číslo MOSTu se situace změnila, daná dopravní situace už byla jiná a od kostela bylo znovu povoleno 
vyjíždět přímo na hlavní cestu. Zvažovali jsme, zda daný příspěvek uveřejnit, či nikoli a rozhodli jsme se, že 



musíme respektovat aktuální situaci. Avšak pisatel se na nás obořil, že jsme jeho článek do farního časopisu 
ignorovali, že situace o každé neděli je stále chaotická a u kostela se auta míjejí jen tak tak a dle jeho názoru by 
měla jezdit i nadále jedním směrem, ke kostelu přímo z hlavní silnice a od kostela kolem starého hřbitova a 
teprve pak na hlavní silnici. Navíc nám bylo vyčteno, že často vás prosíme o příspěvky do našeho farního 
časopisu, a když někdo napíše tak to neotiskneme. A tak k tomu uvádíme toto: ano, prosíme vás, abyste psali, 
jsme vděční za každý váš příspěvek, ale pokud neodpovídá aktuální situaci (byť ve své době byl psán za jiné 
situace), pak si vyhrazujeme právo tento příspěvek neuveřejnit.

Nicméně musíme analyzovat rovněž konkrétní situaci, která nastává každou neděli (zejména mezi mší 
svatou mezi 6.30 a 7.50). A tato situace není dobrá, když ke kostelu přijíždějí auta na mši svatou v 7.50 a 
současně odjíždějí ti, kteří byli přítomní na mši svaté v 6.30. Jedni i druzí jsou v právu, ti i ti respektuji 
dopravní značky, ale přece jenom… Nebylo by dobré - a snad i správné právě takovou situaci řešit tím, že od 
kostela budou auta odjíždět směrem ke starému hřbitovu? Je to, dle našeho názoru, projev lidské slušnosti nebo, 
chcete-li, projev křesťanské tolerance. Vždyť kolik kilometrů (přesněji metrů) byste si nadjeli, o kolik minut 
více byste se zdrželi? A nesmíme zde zapomenout na bezpečnost, zejména v zimních měsících, kdy příjezd ke 
kostelu je značně ztížen právě jeho stoupáním?  Myslíme si, že nikdo nebude stát u výjezdu od kostela a značit 
si poznávací značku vozidel, nakonec by stejně nepochodil, protože řidič by neporušil pravidla silničního 
provozu, ale bylo by to nutné? Znova opakujeme - přijměme jako nepsané pravidlo to, že při zvýšeném 
silničním provozu u kostela budeme odjíždět směrem ke starému hřbitovu, kde je upravená cesta a odkud 
výjezd k hlavní silnici je určitě přehlednější než přímo od kostela.

Děkujeme vám jménem všech řidičů, ale i chodců, pro které je určitě snadnější sledovat a uhýbat před 
auty pohybujícími se pouze jedním směrem.

Redakce MOSTu

Charitní okénko

V měsíci dubnu proběhlo výběrové řízení na místo ředitele dobrovolné Charity Třinec. Do tohoto řízení 
se přihlásili 3 zájemci. Výběrová komise ve složení p. Jarmila Sýkorová (zástupce ředitele Diecézní charity), 
Jiřina Horniaková (ředitelka Charity Třinec). p. Josef Suchánek (ředitel Charity Jablunkov) a P. František 
Vrubel (za farnost Třinec) jednomyslně navrhla do nové funkce Ing. Martina Plitka, který komisi předložil 
nejlepší koncepci týkající se budoucnosti třinecké charity.

V červnu, po osobním jednání Ing. Plitka s ředitelem Diecézní charity Ostrava J. Hořínkem, byl do této 
funkce potvrzen od 1. července 2003. V nejbližší době Charita Třinec organizuje v červenci týdenní táborový 
pobyt pro 30 dětí ze sociálně potřebných a vícedětných rodin regionu, kterým je tento pobyt plně hrazen z 
výtěžku Tříkrálové sbírky. Charita do budoucnosti bude pokračovat ve stávajících aktivitách jako je tříkrálová 
sbírka, charitativní ples, pomoc sociálně potřebným a pod.

Jiřina Horniaková

Naše pouť do Wadowic a Krakowa

Je poslední den v měsíci květnu, časné sobotní ráno. Hodiny ukazují přesně 5.30, když nastupujeme na 
Terase do autobusu a zahajujeme naši pouť – ostatní poutníky sbíráme cestou. Přes Lištnou směřujeme k 
polským hranicím, dále pak Bielsko Biała a Wadowice, kam dojíždíme kolem půl osmé. Po zaparkování 
autobusu jsme se vydali do kostela Navštívení Panny Marie. Tam byl Svatý Otec jako malý chlapec pokřtěn 20. 
června 1920 a dostal jméno Karol Josef. Památná křtitelnice v boční kapli má pozlacené víko a na zdi visí 
obrázek maminky Emile Wojtylové s malým Karolkem v náručí, namalovaný podle fotografie.

Tento chrám není moc velký, mimo hlavní loď má dvě boční kaple a pěkné nástropní malby s 
biblickými výjevy. Na mne působil zvláštním kouzlem. Snad to bylo vědomí promodlené atmosféry naším 
Svatým Otcem před obrazem Panny Marie na hlavním oltáři a skutečností, že zde denně sloužil našemu Pánu 
jako ministrant od svých 10 let až do svého odchodu na studie v Krakowě.

Potom jsme se přesunuli do Kostelní ulice k rodnému domu Karola Wojtyly, který je nedaleko kostela. 
Protože zbývala asi ještě půl hodina času k jeho otevření, využili mnozí z nás možnost ochutnat vyhlášené 
„kremówki“, na které Svatý Otec rád vzpomíná. V 9 hodin jsme mohli zahájit prohlídku rodného domu. Jan 



Pavel II. se narodil v domě, který patřil židovské rodině, ta bydlela v přízemí. Wojtylovi měli třípokojový byt v 
1. poschodí, ke kterému vede venkovní dřevěné schodiště s pavlačí. V tomto bytě je umístěna expozice ze 
života Svatého Otce od jeho začátku do jeho odchodu do Říma. Domácnost Wojtylů byla silně nábožensky 
založená, ale přirozená, nikomu své náboženství nevnucovali. Karol byl výborným studentem, miloval sport a 
na chlapecké střední škole působil jako fotbalový brankář. Z vystavených fotografií a dokumentů lze vyčíst 
mnoho. Miloval hory v létě i v zimě a jsou tam vystaveny dva páry lyží s vázáním Kandahar, které se dnes již 
nepoužívají, ale Svatý Otec na nich sjížděl i obtížné terény. Miloval atletiku a vodácký sport. Jezdil na kajaku, 
dokladem je tam jeho pádlo. Vím, že na vodu a do přírody vyjížděl s mládeží a byla to i jeho přirozená 
exerciční cvičení. Každému s ním bylo dobře, uměl každému výborně naslouchat, což činí dodnes. Ve vitríně je 
umístěna jeho první papežská klerika z bílého hedvabí a jeho první papežské mokasíny. Dále pak sportovní 
oděv, ve kterém ve vzácných chvílích volna svého pontifikátu vyjížděl do Alp. Jsou tam však i bolestné 
vzpomínky. Když mu bylo 9 let, zemřela mu maminka, ve 12 letech ho postihla další rána. Zemřel mu o 14 let 
starší bratr Edmund, který se nakazil spálou v nemocnici v Bielsku-Biale, kde pracoval jako internista. Byli asi 
velmi podobní a byli si blízcí. Zůstal s otcem sám. Přestěhovali se do Krakowa, aby Karol mohl pokračovat ve 
studiích. Otec mu byl velkým vzorem, ale i ten ho navždy opouští a tak v necelých 21 letech zůstává Karol 
Wojtyla úplně sám. V té době dozrává jeho rozhodnutí stát se knězem. To vše a ještě mnohem více se dá vyčíst 
z vystavených exponátů.

Měli jsme štěstí, že jsme byli první návštěvníci celé expozice a mohli si v klidu vše prohlédnout. 
Protože byl čas školních výletů, zaplnily se všechny místnosti dětmi, ale to už jsme odcházeli.

Z Wadowic jsme jeli do Krakowa-Łagiewnik za svatou sestrou Faustynou. Už z dálky byla vidět 
imposantní věž Sanktuaria Božího Milosrdenství. Cestou jsme míjeli továrnu Solvay, ve které Svatý Otce 
pracoval manuálně jako dělník ve vápencovém lomu za německé okupace. Po zaparkování v Łagiewnikách 
odcházíme ke klášteru kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, kde sestra Faustyna žila a zemřela. 
Přicházíme k nově postavenému chrámu zasvěcenému Božímu Milosrdenství. Je to stavba krásná, veskrze 
moderní, ale která nepůsobí rušivě vůči svému okolí. Vnitřek chrámu překvapí svou prostorností a množstvím
světla, které proudí velkými okny dovnitř. Obětní stůl je o několik stupňů výše nad úrovní chrámové podlahy z 
bílého mramoru. Za ním na čelní stěně je umístěn obraz Ježíše, z jehož srdce tryskají prameny očišťující a 
posvěcující LÁSKY dopadající na model Země, v níž je umístěn svatostánek. Celá kompozice s bílým pozadím 
je krásná a velmi působivá svou jednoduchostí. Snad jedině akustika by měla být v kostele lepší. Každou celou 
hodinu tu začíná mše svatá. My jsme měli naši mši svatou ve 12 hodin a koncelebrovalo ji 14 kněží, jedním z 
nich byl náš Otec František. Po jejím ukončení jsme měli rozchod a sešli jsme se v 15 hodin na pobožnosti k 
Božímu Milosrdenství v původní klášterní kapli, kde je svatá Faustyna pohřbena a kde je neustále adorace před 
Nejsvětější Svátostí Oltářní. Většina z nás tam strávila většinu času. V Łagiewnikách jsme si před oběma 
svatostánky uvědomili nesmírnou Boží lásku a milosti, které nám Pán dává. Kdyby byl Bůh jen spravedlivým, 
byli bychom na tom velmi špatně, protože nikdo z nás neplní Boží vůli beze zbytku. Ale Bůh je milosrdný, Bůh 
je LÁSKA, čeká na naši odezvu a voda z Ježíšova srdce nás omývá a krev posvěcuje. Mnoho proseb bylo 
předneseno, ale věřím, že každý z nás nezapomněl děkovat za udělené milosti, které od Boha denně dostáváme. 
My si je často neuvědomujeme, nebo je pokládáme za samozřejmost, ale už jen to, že nám Bůh dal život je 
zázrak. Někdy se stane, že na naše ramena dolehne kříž bolesti fyzické, či duševní, ale vzpomeňme na Krista. 
On nikdy nehřešil a prožil všechna utrpení, která mohou člověka potkat a to bez jediného slova reptání, nebo 
výčitky. Vše snášel s velkou láskou pro naši spásu. Uvědomme si, že když se s důvěrou ponoříme do Božího 
Milosrdenství, Bůh nás vyslyší a dá našemu srdci svůj pokoj a mír. Kéž bychom nikdy nepochybovali. Při této 
pobožnosti před Nejsvětější Svátostí jsme získali, pokud jsme splnili podmínky, plnomocné odpustky. Všichni 
jsme odcházeli šťastni.

Naše putování směřovalo zpět do Krakowa. Z autobusu jsme vystoupili na parkovišti pod královským 
hradem Wawel, postaveném ve 13. století. Přešli jsme most a šli podél řeky Wisly, kde bylo hodně se 
koupajících. Byl parný den a tak voda a poležení na upravených zatravněných březích byla jistě příjemná. My 
jsme šli stinnou alejí na prostranství před arcibiskupským palácem v Kanonické ulici, z jehož okna Svatý Otec 
promlouval k polským věřícím. Pak jsme se zastavili ve Františkánském kostele, který je v těsné blízkosti. 
Pokračovali jsme přes Sukiennice na Rynek, který je proslaven prodejem nádherných květin ve stáncích po 
celém náměstí. Však to byla pastva pro oči. Naše pozornost se však soustředila na 81 m vysokou věž 
Mariánského kostela, kde každou hodinu troubí trubači, kdysi to byly hlídky královského města. Po odtroubení 
jsme vstoupili do krásného Mariánského kostela, kde hned vpravo od vchodu je vystavena Nejsvětější Svátost. 
Tam každý z nás padl na kolena a zapálil si svíčku s prosbou. Tento chrám ze 14. století má velkou 



pozoruhodnost – vyřezávaný oltář ze dřeva, který je největší v Evropě. Jeho výška je 13 m a šířka 11 m. Byl 
zhotoven v letech 1477-1489 a jeho autorem je mistr Wit Stwosz. K samotnému oltáři jsme se však nedostali, 
vím jen, že spodní část tvoří reliéf Poslední večeře Páně.

Po prohlídce celého kostela jsme se odebrali k autobusu. Cestou jsme přepadli zmrzlinový stánek a 
každý z nás lízal z kornoutu sladké osvěžení. Do autobusu jsme usedali trochu unaveni, ale šťastní a spokojení. 
Každý se podíval do svých zásob a vyrazili jsme k domovu. Cestou jsme se ještě pomodlili růženec a protože 
ten den byla poslední májová pobožnost, ukončili jsme naše putování poděkováním a prosbou k Panně Marii 
Litánií loretánskou.

Byl to opravdu požehnaný zájezd, plný klidu a pohody, nikdo se neztratil, nikdo nepřišel pozdě a nikdo 
se na nikoho nehněval. Za to patří dík všem. Největší poděkování však patří panu Josefu Padychovi, který to 
všechno zorganizoval. Škoda, že bylo 5 míst volných, jelo nás 36. Sama se přiznám, že jsem byla jedna z 
posledních přihlášených, ale po středeční promluvě Otce Františka u ambonu, že máme za co prosit, jsem si 
řekla: „Únava, neúnava, pouť má být oběť.” A nelitovala jsem. Domů jsme se vrátili kolem 21 hodiny.

Ještě něco o získání plnomocných odpustků:
Apoštolský stolec vyhlásil dne 12.1.2002 pro získání plnomocných odpustků tyto podmínky:

1. Stav milosti Boží posvěcující.
2. Zbožná modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství.
3. Jakákoliv modlitba na úmysl Svatého Otce.

Plnomocné odpustky lze získat kdykoliv na celém území Polska v každém kostele, kde je Svátost Oltářní.

Anna Kröhnová

Naši noví kostelníci (1)

Během května a června letošního roku naše farnost zažila celkově vzato významné věci v oblasti našich 
kostelníků. Jak všichni víme, řadu posledních let jsme měli celkem 3 kmenové kostelníky (dá-li se to takto říct): 
pana Františka Zawadu (slouží o nedělích dopoledne a v pátky ráno), pana Antonína Cincialu a pana Aloise 
Waclawka. Posledně dva jmenovaní měli „na starosti“ večerní mše svaté po celý týden a prakticky se střídali ob 
týden. Nutno jedním dechem dodat, že je to ukázka pravé víry, ukázka oběti a dobré vůle pro farnost, zvážite-li, 
že toto takto fungovalo řadu let. Začátkem května bohužel nám docela vážně onemocněl pan Antonín Cinciala a 
ze dne na den farnost zůstala bez kostelníků - pan Waclawek nemůže sloužit nonstop. Ve vzniklé „kritické“ 
situaci se podařilo získat pro kostelnickou službu několik nových osob. Tito naši farníci pochopili vážnost 
situace a prokázali ochotu, obětavost a dobrou vůli. Nehledali důvody proč „radši ne“. A o koho se jedná - jsou 
to paní Anna Stašová a Irena Szymoniková a pánové Vladimír Šiška, Jiří Kuchař a Ján Dzureň, celkem 5 
nových tváří, plus pan Alois Waclawek, takže celkem šest osob. Pan Antonín Cinciala bude sloužit v budoucnu 
dle svých zdravotních možností.

Děkujeme jim a v tomto a dalších číslech MOSTu je vám, drazí farníci, blíže představíme.

Jiří Kuchař: V otcových stopách

MOST: Mohl bys nám říct něco o sobě?
Jiří Kuchař: Narodil jsem se před 40 lety jako pátý syn. Celkem mám 5 bratrů a jednu sestru. Celé 

dětství jsem prožil v Ořechově - malé vesničce, která se rozkládá na prosluněných svazích osázených 
vinohradem na Moravském Slovácku. Všichni sourozenci jsou ženatí, resp. vdaní, až na bratra, který je farářem 
ve Vlachovicích. Do Třince jsem přišel v roce 1984, poté co jsem se oženil se svojí ženou Marcelou (ona tvrdí, 
že šťastně). Máme dva syny ve věku 19 a 9 let. Manželka je v domácnosti, já pracuji v Třineckých železárnách 
jako dělník.



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

Jiří Kuchař: Pokud někdo potřebuje, rád pomůžu. Zvláště pokud jde o chod farnosti. Je dobře, že se na 
každou výzvu našich kněží ozve několik farníků, kdyby tomu tak nebylo, byla by naše farnost mrtvá. To, že je 
uklizený kostel, že zvoní zvony, že je v něm stále spousta krásných květin, že svítí všechny světla, že na Boží 
tělo jsou krásně vyzdobeny oltáře, není samozřejmost, za tím vším je hodně práce ochotných lidí, kteří rádi 
přiloží ruku k dílu a  jsou ochotní obětovat především svůj volný čas. A že to většina z nás bere jako 
samozřejmost, je škoda.

MOST: Jak jsi prožíval své kostelnické začátky?
Jiří Kuchař: Mé kostelnické začátky sahají hluboko do minulosti. Od útlého mládí jsem totiž ministroval 

a můj taťka dělal kostelníka. Měli jsme velké hospodářství, občas nemohl jít na mši svatou (například v čase 
žní), a já jsem pak ve všední dny byl kostelník a ministrant v jedné osobě. O tom, že nejde dvakrát vstoupit  do 
téže řeky, jsem se přesvědčil nyní, když jsem začal kostelničit v Třinci! Změnil se kněžský úbor, nikde jsem 
nenašel voskovou svíci, když jsem v Ořechově chtěl zazvonit zvonem přede mší svatou, tak jsem pořádně 
musel tahat za provaz, a když jsem si nedal pozor, tak jsem si spálil dlaně -" teraz starči přičišč na knefel". A 
vůbec je zde těch drobných povinností mnohem více, a proto všechny prosím o shovívavost, pokud občas něco 
opomenu udělat. Ale jsem velmi rád, že jsem se na to dal. Je to nádherný pocit klečet sám v kostele - před 
svatostánkem v naprostém tichu, ale ještě krásnější je otevírat ho druhým.  A na závěr ještě jeden postřeh, který 
mi udělal největší radost: ministranti. Je to krása, kolik máme v Třinci šikovných kluků, kteří jsou ochotni přijít 
a posloužit i přes týden. V tom by nám dospělým mohli být příkladem.  

Vladimír Šiška: Skrze Medžugorji k Bohu

MOST: Mohl byste nám říct něco o sobě?
Vladimír Šiška: Narodil jsem se 7.9.1950 v Bruntále. Nyní bydlím v Třinci na Terase. Pocházím ze tří 

sourozenců, bratr je o rok starší a sestra o 13 let mladší. Už tomu bude letos 31 let, co jsem šťastně ženatý s 
manželkou Aničkou. Máme dva syny, Davidovi je 30 let a je svobodný, Radimovi je 27 let, je ženatý a má dva 
syny, z čehož plyne, že máme dva vnuky. Od první do čtvrté třídy jsem chodil na 3. ZDŠ v Třinci, poté jsem se 
s rodiči přestěhoval do Návsí, do nově postaveného rodinného domku a tam jsem pokračoval ve školní 
docházce. Co říci o své víře: pokřtěn jsem byl v evangelickém kostele v Třinci,  ale vyrůstal jsem v ne příliš 
křesťanském prostředí. Proto moje víra v Boha byla prakticky nulová. Než jsem uzavřel svátost manželství, po 
dohodě s nastávající manželkou jsem přestoupil na katolickou víru, přáli si to i rodiče manželky. Bylo mi to 
tenkrát jedno, protože jsem byl nevěřící. Časem jsem zjistil, že jsem udělal správně. V roce 1994 jsem s 
manželkou jel do Medžugorje, ale moje víra tehdy ještě byla úplně slabá. Ale tam jsem pocítil lásku Panny 
Marie, jak mne vede k Pánu Bohu. Od této doby jsem se vnitřně hodně změnil a stal se praktikujícím katolíkem, 
uvědomil jsem si, proč a pro koho žiji. V občanském životě jsem pracující člověk, jsem zaměstnán jako dělník 
v jedné třinecké soukromé firmě.

MOST: Co Vás vedlo k tomu vyslyšet prosbu Otce Františka a dát se na kostelnickou službu v 
naší farnosti? Jak jste prožíval své kostelnické začátky?

Vladimír Šiška: Když jsem poprvé vyslechl prosbu Otce Františka ohledně kostelnické služby, tak jsem 
váhal zdali to vzít nebo nikoliv, neboť si myslím, že je mnoho „mladých penzistů“, kteří by toto mohli dělat, ale 
bohužel nikdo se nepřihlásil. Kromě toho jsem měl v té době mnoho problémů se zaměstnáním. Jelikož druhá 
prosba pana faráře mne zastihla takříkajíc „v pracovní pohodě“, řekl jsem si, že to zkusím. Je to služba Bohu i 
farnosti. Pěkné je i to, že člověk je při ní tak trochu blíže Pánu Ježíši Kristu. Moje kostelnické začátky byly 
takové, že během prvního týdne služby jsem byl 3x sám jen s knězem při mši svaté, ministranti nepřišli a to 
mne z jejich strany trochu zklamalo. Nic jsem ještě neznal, byl jsem z toho trochu nervózní. Nakonec jsem to 
nějak zvládl, koneckonců každý začátek je těžký. Proto prosím všechny farníky o modlitbu, aby tato má služba 
přinesla užitek Bohu a jeho slávě a i celé farnosti. Prosím taky Ducha svatého, aby mi dal sílu k této službě. 

MOST:
Oběma našim novým kostelníkům, které jsem Vám dnes představil, ze srdce děkujeme za ochotu a 

obětavost. Kromě toho musím dodat, že oba pomáhají ve farnosti i jinak než jen skrze kostelnickou službu: pan 



Kuchař se angažuje ve farním sdružení Sanctus Albertus, je členem MO KDU-ČSL, pan Šiška často pomáhá s 
různými prácemi u kostela nebo v kostele. V dalším čísle MOSTu Vám představíme naše dvě nové kostelnice.

Připravil Marian Kozok

Milí farníci, minulý týden jsme se znovu potýkali se situací, která v našem městě nastane každoročně v 
době konání festivalu „Noc plná hvězd“. Na tomto místě nechci tuto akci hodnotit, kritizovat a odsuzovat. 
Kritiku i obhajobu akce nacházíme v jiných sdělovacích prostředcích.

Jak jistě víte - první zdravotnickou pomoc na této akci zajišťuje Česká maltézská pomoc, což je pomocná 
organizace maltézského řádu a já osobně jsem se setkal s kritikou – proč tento řád působí při akcích tohoto 
druhu. Nicméně s maltézskou pomocí se setkáváme i při jiných příležitostech - jsou to poutě, sportovní utkání, 
byli přítomni i při návštěvách Sv. Otce Jana Pavla II. v naší zemi, apod.

Před časem jsme zvažovali, že vás v našem farním časopise postupně seznámíme s některými 
významnými řeholními řády a klášterními komunitami. Zatím k tomuto nedošlo, ale právě nyní se naskytla 
příležitost ukázat, že „maltezáci“ (jak jim někteří trochu hanlivě říkají), to není jenom několik sanitek na 
stadiónu a pár desítek lidí v červených vestách pobíhajících mezi pološílenými rockery, ale organizace a řád s 
úctyhodnou tradicí, který dokáže přizpůsobit svoji činnost i soudobému světu a nabídnout svoji pomoc tam, kde 
je jí zapotřebí.

Devět století Maltézského řádu - devět století křesťanské charitativní 
činnosti

Maltézský řád, plným názvem Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z 
Malty, vznikl stejně jako později ostatní rytířské řády z hluboké náboženské dynamiky středověku vedoucí ke 
křižáckému hnutí. Založil jej benediktinský mnich bl. Gerard Tonque (Sasso di Scala ?) (+1120) před první 
křížovou výpravou (1099) v Jeruzalémě jako první řeholní komunitu, která v sobě spojovala jak prvek 
špitálnický (obsequium pauperum - služba trpícím), tak posléze prvek rytířský (tuitio fidei - ochrana víry). 
Počátky existence řádu se pojí se špitálem při benediktinském klášteře St. Maria Latina. Již na počátku 12. 
století vzniklo sedm podobných menších špitálů ve Svaté zemi. Řádová statuta z roku 1281 velmi detailně 
popisují způsob péče o nemocné, nemocní jsou nazýváni pány-nemocnými, zatímco členové řádu jejich 
služebníky. Z medicínského hlediska je patrný vliv arabské medicíny, která tehdy v mnohém předčila 
evropskou. Velký řádový špitál v Jeruzalémě měl v té době 2.000 lůžek pro muže a ženy, o něž se starali 4 
lékaři spolu s řádovými rytíři a sloužícími bratry. 

Po ztrátě Svaté země v roce 1291 se řád usadil na více jak 200 let na ostrově Rhodos, kde vybudoval 
rozsáhlý špitál spolu s lékárnou. Ve špitále bylo poprvé v historii medicíny odděleně pečováno o nevyléčitelně 
nemocné a ostatní pacienty. Roku 1522 byli rytíři z Rhodu vypuzeni sultánem Solimanem.

V letech 1530-1798 vládl řád Maltě. Zde vybudovaný špitál byl v době svého největšího rozkvětu 
rozdělen do 16 oddělení, v největším sále bylo 500 lůžek, samostatně byli ošetřováni pacienti chirurgicky a 
interně nemocní, psychiatricky nemocní, izolováni byli pacienti s horečnatými a průjmovými onemocněními. 
Každý nemocný měl nárok na vlastní lůžko, tento zvyk pocházel již z doby působení řádu ve Svaté zemi. V 
Evropě bylo tehdy běžné, že na jednom lůžku leželi ve špitále 2 i 3 pacienti. Standard medicínské péče byl 
srovnatelný se špitály v nejvyspělejších zemích Evropy. Velký důraz byl kladen na kvalitní stravu pro 
nemocné, která byla podávána na stříbrném nádobí, ne jako projev luxusu, ale pro snadnější zachovávání 
hygieny. Bylo zvykem, že každý pátek navštěvoval všechny nemocné velmistr. 

V roce 1676 byla na Maltě založena škola anatomie, lékařství a chirurgie. 61. velmistr. Fra Nicolas 
Cotoner povolil pitvat zemřelé. V roce 1769 došlo k rozšíření medicínské školy a byla založena univerzita s 
fakultou teologickou, právnickou a lékařskou. Od roku 1834 se centrum Maltézského řádu nachází v Římě v 
paláci na Via Condotti. Po ztrátě teritoriální suverenity se charita stala stěžejní oblastí jeho působení. Po nutné 
institucionální restrukturalizaci začaly v jednotlivých zemích vznikat nové řádové sbory - národní asociace. Byl 
tak dán základ mezinárodní katolické charitativní organizaci, která se do současnosti rozrostla do jedné z 
největších charitativních organizací na světě. V letech 1861-1884 byl řádem spravován špitál pro chudé u 
Panny Marie Loretánské v Miláně. V roce 1864 byla založena první řádová nemocnice ve Flensburgu v 
Německu, roku 1876 byla pak za mezinárodní účasti, také s přispěním Českého velkopřevorství, postavena 
nemocnice v Tanturu, na cestě vedoucí z Jeruzaléma do Betléma. Do druhé poloviny 19. století spadá rovněž 



rozvoj sanitní služby za válečných konfliktů. Člen Českého velkopřevorství Prof. MUDr. Jaromír svobodný pán 
Mundy stál u zrodu myšlenky řádových sanitních vlaků, které se významně uplatnily v obou světových válkách 
našeho století. V současnosti je Maltézský řád jako jediný z církevních řádů uznáván jako suverénní s 
diplomatickým zastoupením ve více než 80 zemích. Jeho členové se místně sdružují do velkopřevorství, 
podpřevorství nebo národních asociací. Na dílech řádu, která zahrnují ve více jak 40 zemích 16 nemocnicí, 33 
samostatných klinik, 21 denních stacionářů, 7 hospiců, 600 center první pomoci, 6 uprchlických táborů, pracuje 
vedle profesionálních zaměstnanců asi 80 tisíc dobrovolníků. K usnadnění mezinárodní spolupráce zřizuje řád 
mezinárodní organizace (ECOM pro pomoc při katastrofách, CIOMAL pro boj s leprou). 

Suverénní řád maltézských rytířů není pouze charitativní organizací, je posvátnou institucí, neboť od 
svého počátku po celých devět století byl veden, ač na cestě dějinami občas zmalátněl, přikázáním služby 
pánům-nemocným. Právě v této obdivuhodné inverzi světských hodnot je zřetelná paralela s velikým 
přikázáním - přikázáním lásky: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak 
se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 
(Jan, 13:34-35)

Dr. Pavel Jansa

Současnost

České velkopřevorství:
 spravuje řádový Kostel Panny Marie pod řetězem (bohoslužby pondělí-sobota od 17.00 hod.
 neděle-od 8.00, od 9.30 hod.)
 je zřizovatelem Vyšší zdravotnické školy v Praze 2, Ječná ul. prostřednictvím své pomocné organizace 

Česká maltézská pomoc zajišťuje první pomoc na hromadných akcích (poutě, koncerty populární hudby, 
sportovní utkání), podílí se na domácí ošetřovatelské službě, dopravní zdravotní službě, péči o vězně

 se opakovaně prostřednictvím pomocné organizace Česká maltézská pomoc i samostatně podílí na 
odstraňování následků povodní v ČR

 se každoročně podílí na řádové mezinárodní pouti s nemocnými do Lurd v prvním květnovém týdnu, kde 
umožňuje bezplatnou účast nemocným z České republiky

 zajišťuje dopravu omezeně pohyblivých nemocných na bohoslužby v řádovém kostele Panny Marie pod 
řetězem v Praze na Malé Straně každou první neděli v měsíci

 uspořádalo v listopadu 1999 velkou děkovnou pouť členů řádu s nemocnými na Sv . Kopečku u Olomouce 
u příležitosti 900 let od založení řádu a 10 let obnovení jeho činnosti v České republice

 se v únoru roku 2000 podílelo na zajištění zdravotnické služby, která je v hlavních vatikánských basilikách 
organizována Suverénním řádem maltézských rytířů nepřetržitě během celého Jubilejního roku 2000

 poskytuje sídlo Edukačnímu centru pro diabetiky, které bylo zřízeno a je podporováno Velvyslanectvím 
Řádu v ČR

www.smom.cirkev.cz

Putování do zaslíbené země

V sobotu 7.6.2003 se uskutečnila akce pro děti, které byly u 1. svatého přijímání nazvaná “Putování do 
zaslíbené země”. Počasí bylo perfektní a také naši mladí, kteří připravili krásný program: Barbara Bocková, 
Ania Branná, Jarek Macura, Petra Maršálková, Marek Mokrosz, Michal Mrózek, Lucka Oczadla, Zuzana 
Pavlíková, Irka Poroszová a Jan Špita. Ve 14,00 byla slavena mše sv. s dětmi v kostele. Pak následoval biblický 
kviz, který vyhrála Barunka Brodská. Dále byly připraveny soutěže a hry pro děti a  samozřejmě táborák.       

Možná si někdo řekne, proč takové a jim podobné akce pro děti dělat, to snad  nestačí, že jdou s rodiči 
do kostela a pravidelně se s nimi modlí? Všichni, kdo učíme náboženství na třineckých školách dobře víme, že 
děti, které se pravidelně modlí a chodí v neděli do kostela spolu s rodiči jsou spíše výjimkou než pravidlem.

Život člověka je dar. Rodičům jsou děti darovány. Děti jsou víc než plod lidí, ony jsou dar od Boha. 
Běda lidem, kteří vidí děti jako své vlastnictví a sebe pokládají za poslední rozhodčí. Potom by byl totiž člověk 
v mateřském lůně ohrožen. Kde se člověk pokládá za majitele dítěte, stává se diktátorem nad životem a smrtí.



Děti jsou požehnáním domu a jako takové je musíme brát, ať je to v jakékoli situaci. Mimořádnou 
tvrdostí a přísností se nejčastěji dosáhne opaku toho, co chceme dosáhnout. Mnoho rodičů si není vědomo, jak 
velice touží děti po slovíčku lásky, uznání a útěchy, jak někdy jeho dětské oči plné bolesti se dívají na matku, 
která své dítě vine k srdci a líbá je. Dnes naneštěstí není vzácností, že dítě si vezme život kvůli špatné výchově 
nebo ze strachu před svými vychovateli. Jak ale chtějí obstát takoví rodiče, takoví vychovatelé, před Bohem a 
před svým svědomím, když si musejí říci, že pro neporozumění, jejich tvrdost, jejich chybějící teplo, mladý, 
rozvíjející se život hledal a nalezl svůj konec. Dítě roste, stává se dospělým, jen jedno u něho překotně neroste: 
oko. Za tím se skrývá něco hlubšího. I když se postava člověka mění, Bůh chce, abychom si uchovali dětské 
oči, abychom se dívali vzhůru, ne dolů.

Slavného sochaře Michelangela se ptali: „Jak to děláte, že vytváříte sochy, které jsou plné života?“ On 
odpověděl: „Sochy jsou už v mramoru, záleží na tom, vytáhnout je.“ Děti jsou jako mramor, hrubý materiál. 
Můžeme z něho vytáhnout ušlechtilé lidi, hrdiny, dokonce světce. A to je práce rodičů a vychovatelů.

Jean Marie Lustiger, pařížský arcibiskup řekl: „Jestliže bereme mládež jako Boží dar, pak nás to 
zavazuje na prvním místě, abychom ji dali lásku, život a ty hodnoty, ve které věříme. Dnes však na západě dítě 
nemá větší cenu než auto. Tak se dítě stává předmětem, který bychom buď chtěli vlastnit, nebo který 
odmítneme.“

Stefan, kardinál Wyszyński připomněl: „Největší štěstí je dítě. Stovky inženýrů mohou postavit stovky 
kombinátů, ale žádná z těchto budov nemá v sobě věčný život. Malý kojenec, kterého mocí Boží matka přivede 
na svět, má v sobě věčný život.”

Je pravda, že mnoho dětí působí bolest svým rodičům. Ale mnoho rodičů se zbavuje té důstojnosti, 
kterou jim Bůh propůjčil ve čtvrtém přikázání.

Kdysi si stěžovala matka na svého 38-letého syna: nectí svou matku ani v nejmenším, zachází s ní s 
odpornou surovostí, ustavičně se s ní hádá, nadává ji  a rozhazuje její jmění. Kněz by jí rád potěšil. Zeptal se jí 
tedy: „Paní, chodíváte ke svatému přijímání?” Podívala se na něj udiveně: „Ne! Od svatby jsem ještě nebyla.”

Má osmatřicetiletého syna a nebyla od svatby u svatého přijímání. Tak zachovává přikázání Boží - a pak 
si stěžuje, že její syn nedbá na čtvrté  přikázaní, nectí svou matku, která sama nedbá na přikázání Boží.

Rodiče, neoddávejte se klamu! Bystré dítě zpozoruje, že rodiče nechodí v neděli do kostela a ukuje si z 
těchto rodičovských poklesků zbraň k ospravedlnění své vlastní neposlušnosti. Když jeho rodiče se necítí být 
vázáni třetím přikázáním, které předepisuje svěcení neděle, domnívá se, že je rovněž osvobozeno od 
zachovávání přikázání čtvrtého, které vyžaduje poslušnost. A tu nelze dítěti nic vyčítat. Jakým právem žádáš 
úctu od svého dítěte, když ty nectíš svého nebeského Otce?

Největší radostí rodičů zde na zemi je štěstí jejich dětí. I v životě věčném bude radost rodičů dokonalá, 
když budou stát před tváří Boží se svými dětmi, které budou hned po Bohu děkovat svým rodičům za to, že 
mohli vejít do věčného království. 

P. Radek

Vigilie Letnic: ještě ne tradice, ale už dobrý zvyk!

V sobotu 7. června jsme měli v naší farnosti opět možnost prožít krásný a promodlený večer u 
příležitosti slavení Vigilie Seslání Ducha Svatého. Tato relativně nová tradice má u nás už pětiletý zvyk, poprvé 
jsme Vigilii Seslání Ducha Svatého slavili v roce 1999. Program vigilie trval 2 hodiny, od 19 do 21 hodin a celý 
byl v režii farního společenství mladých pod vedením Otce Radka Drobisze. Dvouhodinové pásmo sestávalo z 
meditací, modliteb a písniček. Ukončeno bylo slavnostním požehnáním Nejsvětější Svátosti Oltářní. Nakonec 
byly požehnány všem zúčastněným růže, povětšinou červené, jako symbol jazyků Ducha Svatého. Mimořádně 
přálo i počasí, neboť atmosféru umocňoval krásný teplý letní večer a po vyjití z kostela člověk měl takový 
hezký pocit v duši, pocit z pěkného společenství, ze společně prožitých chvil v očekávání Slavnosti Seslání 
Ducha Svatého. Nějak víc jsme si uvědomili, že zítra bude významná Slavnost, nikoliv „běžná neděle“. Jako 
jedna z největších slavností v roce nemá však tato slavnost (viz rovněž článek Daniela Kvasničky)  - lidově 
řečeno – ještě tradici slavení vigilie, ale časy se mění. Mnoho farností a křesťanských hnutí po celém světe 
pořádá v sobotní večer před slavností různá modlitební setkání. Například v okolí Lednického jezera nedaleko 
Hnězna v Polsku se mj. slavení vigilie setkalo asi 130 tisíc převážně mladých lidí z celého Polska a obrázky 
takového počtu rozsvícených olejových lamp byl opravdu velmi působivý. Možná je škoda, že v naší farnosti se 



této dvouhodinové vigilie neúčastní příliš mnoho farníků. Ale ti, kteří přišli a zůstali, si určitě domů odnesli 
pěkný pocit, za který si naše poděkování zaslouží zejména naše mládež.

Marian Kozok

VÍKENDOVKA VENDRYNĚ - červen 2003

První červnový víkend patřil dětem 2. a 3. tříd 1. ZŠ Masarykova a 2. ZŠ Bezručova z Třince, který 
prožily na vendryňské faře. Devatenáct kluků a děvčat se sem scházelo celé páteční odpoledne. Večer jsme 
zahájili víkendovku společným setkáním s O. Radkem, který si mezi dětmi zavzpomínal na svá školní léta a na 
doby svého dětství. Při společném představování jsme kromě jiného zjistili, že mezi nejoblíbenější jídla dětí 
patří kuře a špagety (ani špenát na tom nebyl špatně) a mezi nejčastěji dětmi chovaná zvířata patří křeček a 
morče (pro panelákové podmínky zřejmě ideální druhy).

Po velice rušné noci (děti nějak ne a ne usnout), jsme se probudili do sobotního rána zalitého sluncem. 
Následovala společná modlitba, snídaně a pak se děti pustily do výroby masek na večerní představení. Protože 
slunce „pralo“ na plné pecky, vypravili jsme se po obědě k Olze. Cesta v tom vedru byla úmorná, ale stálo to za 
to.

Dvě hodiny cachtání a blbnutí ve vodě utekly a my se vydali zpátky k našemu dočasnému domovu. Děti 
byly sice unavené - částečně z vody a také z tepla, ale nadšeně se vrhly do dokončovacích prací na svých 
maskách. Všichni se těšili nejen na představení masek, ale také na táborák a opékání párků. Večer se opravdu 
vydařil. První místo získal Mirek Lysek za masku „Liška Maryška“ a také za scénku. Snažily se ale všechny 
děti a proto byli oceněni všichni.

No a pak přišla neděle, kterou jsme začali mší svatou v místním kostelíku. Dopoledne ještě patřilo hrám, 
balení, potom oběd a hurá domů!

Tolik postřehy nás „velkých“. A co na to všechno říkaly děti? Posuďte sami:
Zuzanka Kovalovská: Líbilo se mi, že jsem pořád vyhrávala. Líbilo se mi, že jsme měli přehlídku. 

Nelíbilo se mi, že kluci večer běhali a otravovali nás. Byla jsem na přehlídce za tanečnici s Terezou a Monikou. 
Bylo to tady skvělé. Možná že příští rok přijedu zase.      

Pavlík Čala: Bylo to tu fajne. Dobře vařili. Fajne hračky, zábava, mnoho her. Pěkné dny, hodně 
kamarádů.

Jakub Mešík: Líbilo se mi: plavání, soutěže, fotbal, výlet, kostel, noc, kakao, příroda, volejbal, fara, 
ryba, spaní, noční strašení, spaní na jedné posteli s kamarádem Pavlem Čalou. Nelíbilo se mi: slunko.

David Gomola: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme vyhrávali ceny a opékání párků. Ale první večer se mi 
nelíbil ten křik. Byli jsme u Olše. Navštívil nás Otec Radek. V neděli jsme měli rohlík s nutelou.

Eliška Theinertová: Líbilo se mi, jak jsme se koupali. Líbilo se mi, jak jsme šli do lesa. A ještě se mi 
líbilo, jak jsme opékali párky. Líbily se mi hry.

Tolik postřehy některých dětí. Na závěr bychom chtěly moc poděkovat za trpělivost a milé přijetí Otci 
Arturovi z Vendryně a také dobrovolníkům, kteří krásně upravili farní zahradu a my se tak mohli těšit z nového 
ohniště a travnatého hřiště. Dále patří velké díky našim sponzorům - manželům Petře a Josefu Kwaczkovým a 
O. Františkovi, s jejichž finanční pomocí jsme mohli skutečnit tuto akci pro děti za opravdu symbolickou cenu
(50,- Kč na osobu) a také nakoupit hezké ceny pro děti (míče, baterky, švihadla, kreslící potřeby aj.).
A to závěrečné a hlavní poděkování patří Pánu Bohu za krásné počasí, přírodu a za to, že jsme přežili ve zdraví.

Bohu díky.
Katechetky Pavla Golasowská a Míša Wawreczková.

Jak vznikla vlajka EU?

Novodobou bránou do metropole Evropské unie – belgického Bruselu – je místní letiště. Pro ty, kteří se 
na tomto místě zdrží o něco déle, je zde k dispozici nejen letištní kaplan, ale také celá řada modliteben 
křesťanských i nekřesťanských církví. V katolické kapli Notre Dame de l´Europe si jistě každý příchozí ihned 



povšimne sochy Panny Marie, na jejímž pozadí je modré pole s dvanácti zlatými hvězdami, vlajka EU. Proč se 
se symbolem EU setkáváme v katolické kapli?

V červenci 1951 vyzval Robert Schuman členy první Evropské komise, aby posoudili 12 předložených 
návrhů na vlajku EU. Jeden z nich předložil i poštovní úředník Evropské komise Arssène Heitz: dvanáct 
zlatých pěticípých hvězd na azurovém podkladu.

Arssène Heitz byl pravidelným poutníkem do pařížské kaple Rue du Bac, kde se řádové sestře Cathérine 
Labouré zjevila Panna Maria s korunou 12 hvězd kolem hlavy, jak je popsána v Bibli (Zj 12,1). Medailku 
Panny Marie Rue du Bac nosila i Bernadeta Soubirousová, které se dostalo zjevení v Lurdech. Proto Arssène 
Heitz navrhl na radu svých přátel právě dvanáct hvězd jako symbol EU. Nekřesťanští politikové viděli v číslu 
12 symboly plnost, 12 hodin, 12 měsíců v roce apod.

A tak byl návrh poštovního úředníka Arssèna Heitze schválen Evropským shromážděním jako nový 
symbol EU a modrá vlajka s dvanácti zlatými hvězdami poprvé slavnostně zavlála 13.12.1955.

(hor), převzato z Katolického týdeníku

Co se do červnového MOSTu nevešlo

Velikonoce verzus svátky jara?

Když jsem o Velikonocích na jednom z dopisů uviděl novou českou známku v hodnotě 6,40 Kč, ani 
jsem si neuvědomil, že se vlastně jedná o velikonoční motivy. Teprve při četbě “Gościa Niedzielnego” z 
20.5.2003 jsem jako vždy zabrousil k rubrice “Hobby”, tentokráte věnované známkám s velikonočními motivy. 
Byly tam ukázané dvě krásné polské známky s motivy Krista zmrtvýchvstalého v hodnotě 2,10 zł a Krista 
bolestného (“Chrystus Frasobliwy”) v hodnotě 1,20 zł. A pak rovněž právě známka České republiky s kraslicí 
převázanou mašlí, ze které kouká zajíc na poletující kolem motýlky. Což o to, velikonoční motivy to jistě jsou, 
ale více motivy lidové, které spíše evokují představu velikonoc jako svátků jara, nikoli jejich pravý smysl. Je to 
škoda, protože právě zde by byl prostor, byť nepatrný, poukázat na to, že křesťanské svátky mají jiný a 
především živý rozměr, nikoli ten, který jim chce naše společnost přisoudit, pouze jenom jako něco tradičního, 
kulturního, často i zkostnatělého a “moderní” společnosti moc neříkajícího. Ale zase  jsou lepší takové motivy 
než různé znaky zvěrokruhů apod. Stejně bych se nedivil, kdyby v parlamentu vystoupil nějaký “uvědomělý” 
zástupce svých voličů s návrhem Velikonoce přejmenovat ve jménu návratu k přírodě, ve jménu jejich očištění 
od “židovsko-křesťanského nánosu”. Bylo by určitě zajímavé (nebo spíše smutné) spočítat kolikrát naše 
sdělovací prostředky použily název Velikonoce a kolikrát “Svátky jara”. Nebude asi těžké uhodnout, které 
označení bylo častější. A s tím přejmenováním to podle mě není až tak nereálné, nakonec 28. září oficiálně 
slaví náš národ jako “Den české státnosti”, co na tom, že to byl po staletí svátek (slavnost) sv. Václava. Vánoce 
snad vánocemi zůstanou, to by moc protestovali prodejci a obchodníci, kdyby někdo – a třebas by to byl i 
prezident - chtěl zrušit či přejmenovat komerčně výnosného “Ježíška”.

Ale co, nechme se překvapit, pokud nás ještě něco překvapit může!
Stanisław Janczyk

Pořad bohoslužeb v červenci

1. Neděle 6.7.2003 – 14. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pátek 11.7.2003 – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
3. Neděle 13.7.2003 - 15. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Středa 16.7.2003 – svátek Výročí posvěcení katedrály ostravsko-opavské diecéze.
5. Neděle 20.7.2003 – 16. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
6. Středa 23.7.2003 – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
7. Pátek 25.7.2003 – svátek sv. Jakuba, apoštola.
8. Neděle 27.7.2003 - 17. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
9. Pátek 1.8.2003 – první pátek v měsíci.
10. Neděle 3.8.2003 – 18. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
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 hod. 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 červenci

14. neděle v mezidobí (6.7.)
1. čtení: Ez 2,2-5; 2. čtení: 2 Kor 12,7-10; Evangelium: Mk 6,1-6
Žalm: odp. Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
ref. Do Ciebie Boże wznoszę moje oczy.

15. neděle v mezidobí (13.7.)
1. čtení: Am 7,12-15; 2. čtení: Ef 1,3-14; Evangelium: Mk 6,7-13
Žalm: odp. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu!
ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

16. neděle v mezidobí (20.7.)
1. čtení: Jer 23,1-6; 2. čtení: Ef 2,13-18; Evangelium: Mk 6,30-34
Žalm: odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

17. neděle v mezidobí (27.7.)
1. čtení: 2 Král 4,42-44; 2. čtení: Ef 4,1-6; Evangelium: Jan 6,1-15
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

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.

Úmysly Apoštolátu modlitby - červenec 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 vlády a jejich zodpovědní zástupci pro světovou ekonomiku a finance vynaložili 
velké úsilí k nalezení cesty a podmínek k zajištění prostředků k důstojnému životu všech lidí.

2. Úmysl misijní: Aby všichni nemocní v Africe, oběti AIDS a ostatních vážných chorob, zakusili útěchu 
Boží lásky, projevované službou lékařů s láskou je ošetřujících.

3. Úmysl národní: Za delegáty plenárního sněmu, aby vedeni Duchem Svatým nacházeli odpovědi na 
skutečné potřeby duchovní situace naší společnosti.




