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Májové myšlenky o Panně Marii

Emerson, slavný americký filozof, vypráví jednu krátkou, zajímavou příhodu, která se udála při jeho 
cestě autobusem. Unaven a mrzutý vstoupil jednoho horkého letního dne do autobusu a díval se znuděně na 
krajinu, kterou projížděli. Stejně bezmyšlenkovitě a ospale seděli také ostatní cestující v lomozícím voze. 
Najednou na jedné zastávce přistoupila mladá krásná žena se svým plavovlasým a modrookým synáčkem. 
Sotva si sedla na místo v rohu, byla nálada cestujících jako vyměněná. Zdálo se, jakoby na tyto zahořklé lidi 
zavál z každé otázky, z každého slova a úsměvu těch dvou závan ztraceného ráje. Plná půvabu a lásky držela 
matka živého chlapce v náručí a mluvila k němu s takovou vroucností, že oči všech spolucestujících spočívaly 
na chlapci a tajemné světlo rozehřálo jejich studené ztvrdlé tepající srdce.

Ten autobus, který astronomové nazývají Země, se hnal již tisíciletí příšernou rychlostí s miliony 
vyčerpaných cestujících, kteří nevěděli, kam jedou. A náhle před dvěma tisíciletími přistoupila mladá líbezná 
matka se svým šibalsky se usmívajícím děťátkem v náručí. Sotva zaujala místo v koutku vozu, v betlémské 
jeskyni, hned se naplnila duše cestujících nikdy nepocítěnou vroucností, tajuplný půvab přepadl jejich 
bezvýraznou duši a pronikl je novou silou. Od těch dob cestují Matka se Synem neustále spolu, aby vyzařovali 
na duše otupené denními strhávajícími boji, kouzelný půvab a vzpružující sílu.

O Panně Marii chci uvést pouze několik málo myšlenek, k její poctě bylo totiž napsáno mnoho tisíc 
knih. Přesto nevyčerpaly svatost a vznešenost Matky Božího Syna Panny Marie.

Čtyřiadvacetiletá svatá Terezie z Lisieux ve Francii napsala o Panně Marii měsíc před svou smrtí tato 
slova: „Skutečný život Panny Marie musíme mít před očima tak, jak čteme v evangeliu, nikoliv tak, jak si to 
někteří lidé ideálně představují. Snadno poznáme, že její život v Nazaretě a také později probíhal docela 
jednoduše. Bylo by lepší, kdybychom si ji představovali takovou, že jí můžeme napodobovat. Ona přece 
prožívala svůj skrytý život podobně jako my. To nám potvrzuje evangelium, ve kterém čteme: „Oni nerozuměli 
tomu, co On říkal.“ A na jiném místě: „Jeho otec a jeho matka se velmi divili tomu, co o něm slyšeli.“ To 
podivení znamená určité překvapení a úžas. Jsme si vědomi, že Bohorodička je nyní královnou nebe a země, ale 
ona zůstává víc matkou, než královnou. Snadno se mluví o jejich přednostech, ale tím se nesmíme spokojit. 
Musíme se starat o to, abychom jí milovali.

Začíná měsíc máj. Máj je krásný čas. Už je hezky, večer se dá někam jít. Třeba do přírody, nebo na 
májovou. Z toho se vyvinuly kdysi tolik známé májové pobožnosti, kdy si lidé na ideálu Matky, kterým je Ona, 
začali uvědomovat všechny možné skutečnosti svého života. Člověk si někdy opravdu s chutí popovídá se svou 
matkou. Docela obyčejně o banálních věcech. V létě to jde hůř. A v zimě, v zimě jsme vždycky nějak moc 
pohromadě. Ale jsou nějaké úseky v čtyřdobí roku, kdy jsme rádi zrovna s matkou.

Když nás rozbolí břicho, začneme volat maminko! A když rozbolí lidi břicho duchovně, tak začnou 
křičet Maminko! V normálním lidském životě je spolehlivým duševním prostorem prostor kolem matky. Proto 
po celém světě i v Čechách a na Moravě vznikla obrovská spousta poutních míst. Co to je totiž putovat? 
Znamená to vycházet ze svého malomocenství, a ještě je táhnout kus cesty s sebou. A nakonec, když se dospěje 
na určité místo, tam ho složit. Složit, předat a svěřit někam, asi tam, jak jsme byli od svého dětství zvyklí.

V evangeliu lékaře, sv. Lukáše je zapsána událost, kdy Svatá rodina putuje do Jeruzaléma a Maria na 
zpáteční cestě zjistí, že Ježíš se někde ztratil, a tak se s Josefem vrací do Jeruzaléma, aby jej našli. V tom jsme s 
Marií sourozenecky podobní, že totiž je ženou – poutnicí a že prožívá takovou ztrátu. Maria tedy prožívá to, co 
dnes mnozí lidé znají z osobní zkušenosti – ztratit Krista. Ona sama nám nabízí řešení celého problému – po 



celé tři dny Ho hledá. Pro toho, kdo ztratil Krista je vlastně jediná možnost. A to hledat, tři dny, tři týdny, tři 
měsíce, tři roky, třicet let…Ho hledat. Maria je patronkou hledajících. Pokud zůstáváme hledajícími, jsme jí 
sourozenecky blízko. Pak přijde hodina nalezení: „Proč jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, 
kde jde o věc mého Otce?“

Člověkem hluboké víry a velikým ctitelem Marie byl Kryštof Kolumbus. Předsevzetí svého života svěřil 
vědomě pod ochranu Matky Boží, když nazval svou loď „Santa Maria“ Námořníci vyplouvali z přístavu s 
nadějí, že doplují do Indie ze západní strany: v palubním deníku Kolumbus napsal hned na první straně: „Než 
načrtnu první čáru, věnuji tuto knihu Nejmilostivější Panně Marii. Ať vyslyší mé modlitby a dovolí mi najít to, 
co hledám, Indii“.

Dobrá nálada prvních dní vyprchávala postupně s přibývajícím časem a docházejícími zásobami. Míjely 
týdny a měsíce a moře bylo neustále jakoby bez hranic. Posádka ztrácela nervy, vojáci a námořníci vyhrožovali 
admirálovi smrtí, jestli neobrátí ten fatální kurz o 180 stupňů. Dne 29. září napsal Kolumbus tyto slova: 
„Dnešní noci jsem slyšel pod mou kajutou hlasy a tiché kroky. Nerozuměl jsem, co říkali, ale stejně jsem věděl, 
o čem se radí. Nakonec jeden z nich zaklepal na mé dveře. Předstíral jsem, že spím. Opět se začali radit a opět 
zaklepali, tentokrát hlasitěji. To, že se neodvážili přímo vtrhnout, mi dodávalo odvahu: začal jsem se hlasitě 
modlit. Nejprve zavládl klid, který byl odleskem jejich překvapení. Potom někdo ostře zanadával. Věděl jsem, 
že pořád otálejí, tak jsem se pořád nahlas modlil. Nakonec mi dali pokoj a odešli“.

Protesty posádky stále sílily. Nebylo východiska, admirál tedy poprosil o ještě jeden den strpení. Jestli 
se v té době neukáže souš, můžou si s ním dělat, co se jim zlíbí. A tak sebevědomě plul na západ, modlil se 
vytrvale: „Salve Regina“, „Zdrávas Královno.“ Neuplynulo ani 24. hodin, kdy 21. října 1492, námořník z 
čapího hnízda zakřičel ono slavné „země, země“. Všichni si zhluboka oddechli a potom se odebrali do lodní 
kaple a z plných plic zazpívali „Magnificat“.

 Loď Krištofa Kolumba, první loď, která plula z Evropy do Nového světa, byla nazvána „Santa Maria“ a 
to první, co obyvatelé Nové země ze starého světa viděli, byl mariánský obraz na přídi lodi.

Benátští dóžové se nechávali malovat, jak klečí u nohou svaté Panny. Nejkrásnější obrazy Murilla a 
Raffaela nám znázorňují Matku Boží. Palestrina jí věnoval svou nejkrásnější hudbu.

Víte, co se děje v dnešní době. Před několika dny jsem se setkal s řeholní sestrou Matky Terezy z 
Kalkaty. Dozvěděl jsem se, že tyto sestry se nejmenují pouze sestry matky Terezy z Kalkaty, ale jsou to vlastně 
sestry lásky Neposkvrněné Panny Marie. Proto na svém oblečení, sárí, mají modré proužky. Vloni, když jsem je 
viděl, jak pečují o ty nemocné a umírající, tak jsem pochopil, jak ony dnes dávají Ježíše. Ony, jako matka Boží, 
přicházejí ke každému nemocnému, ke každému, který je bez domova, je bezmocný, bez ničeho a dávají mu 
Kristovu lásku, dávají mu Krista – jeho přítomnost. To se máme od Panny Marie učit - dávat druhým Ježíše 
Krista. Dávat Ho druhým. Víme, že Maria je tou, která září - dává světlo. Víte co říká náš papež Jan Pavel II.? 
Že Panna Maria je hvězdou evangelizace. A víte, proč je tou hvězdou? Protože ona září a ukazuje nám směr k 
Ježíši. To je jako když tři mudrci šli do Betléma a potřebovali hvězdu, aby jim ukazovala, kam mají jít. A to je 
Panna Maria. Ona nám ukazuje správnou cestu. Jestli já budu chtít evangelizovat a potom mít podíl na věčné 
slávě, o které nám říká Bůh a chci, abychom byli všichni spolu v nebi, tak já musím jít za ní a sám se stávat 
hvězdou nové evangelizace. Připojovat se do díla nové evangelizace.

Důvěřujme tedy Marii, patronce poutníků a hledajících, všech evangelizujících, modleme se na její 
přímluvu a určitě, pokud jsme ho ještě nenalezli, najdeme jejího Syna Ježíše Krista a skrze nás jej poznají i naši 
přátelé.

P. Radek

Ekonomické okénko: Domeček hotov, nyní horkovod na faru

Na úvod květnového ekonomického okénka je nutno napsat dobrou zprávu, a to, že oprava střechy tzv. 
domečku je hotova. Dovoluji si tvrdit, že domeček nám opravdu „omládl“ a vypadá dobře. Na části střechy se 
leskne nová plechová krytina (pozinkovaný plech). Až za 2-3 roky získá potřebnou míru patiny, bude natřen 
ochranným nátěrem. Událostí dalších týdnů bude napojení budovy farního úřadu na horkovod. V důsledku toho 
bude vytápění fary (s možností rozšíření v budoucnu i na další budovy v areálu) moderní a ekologicky 
nezávadné, odpadne nutnost topení uhlím, dřevem a jinými tuhými palivy. Tento krok byl připravován již řadu 
let a zejména ze strany provozovatele distribuční sítě tepla byl již přislíben v minulosti. Takže letos se dočkáme 
této potřebné modernizace, což je moc dobře.

 Marian Kozok



Bůh u nás v Karpatech nemá na vybranou

rozhovor s misionářem Petrem Kremnickým

Ivo Dokoupil

Údolí řeky Teresvy, která pramení pod horskými hřebeny Podkarpatské Rusi, je nadmíru chudé. Chleba 
je zde málo, ale dřiny tolik, že zbývá dost pro všechny. V kamení roste zas jen kamení, říkají zdejší lidé. A ani 
těch kamenitých políček se nedostává, v horských údolích se tísní mnoho tisíc lidí. Proto je tady každý kousek 
země pečlivě obděláván, pastviny, louky a zahrady oddělené od sebe navzájem dřevěnými ploty a ohradami 
nesou stopy starostlivého hospodáře ať už jimi procházíte dole ve vesnici nebo na kraji lesa. Každé stéblo trávy 
má již rezervováno místo v některém z dřevěných seníků, každý brambor sázený do kamenité půdy má již své 
místo v hrnci na plotně.

Usť Čorná leží v údolí Teresvy vysoko v horách, asi tak třicet kilometrů za koncem světa. Pod strmými 
kopci se krčí několik set dřevěnic tvořících vesnice, ve kterých můj hostitel - slovenský katolický misionář Peter 
Krenický, již sedmým rokem vykonává svou namáhavou misi. Vyzbrojen silnou vírou a možná ještě silnějším 
drsným humorem, který jako slunce po bouřce rychle vyjasňuje beznadějné situace, zde pečuje o duše i těla 
svých svěřenců, z nichž mnozí žijí na hranici mezi životem a smrtí. Na hranici, jejíž obrysy jsou skryty pod 
každodenním všedním tepem vesnice a objeví se teprve tehdy, když nějaká tragédie poodhrne závěs skrývající 
bídu a zoufalství. „Teprve tady jsem si uvědomil, co je to pravá víra, tady to prožívám zcela jinak,“„ vysvětluje 
otec Petr a na klíně houpe malou asi čtyřletou holčičku - jednu z těch dětí, které si „vyprosil“ - přesvědčil totiž 
její rodiče, aby si ji nenechali vzít. „Můj šéf na nebi vidí, že jedu na doraz, ostatní nechávám na něj. A přece 
nemůžu nic moc změnit - všechno úsilí je jen jako kapka v moři. A když mi síly nestačí, abych pomohl sám, tak 
si to u něj vybrečím a on vždycky pomůže. A to je každou chvíli,“  říká s unaveným úsměvem člověka, který má 
za sebou ten den již čtvrtou bohoslužbu a ještě ho večer čeká rozdávání léků nemocným. Asi se netvářím příliš 
chápavě, protože dodává: „Tomu možná nebudeš rozumět - tady je totiž země zázraků. Tak tedy na šťastnou 
hodinu tvé smrti a smrti tvých dětí,“  připíjí mi s odzbrojujícím širokým úsměvem domácí slivovicí v kuchyni 
svého „budinku“  v Usť Čorné.

Co vás přivedlo sem do zapadlých Karpat?
Pocházím z východního Slovenska. V Prešově byl ukrajinský rozhlas, takže jsem se trochu přiučil 

ukrajinštině a měl jsem k Ukrajině blízko. A když se naskytla příležitost, tak jsem neváhal. Zpočátku jsem měl 
jen nadšení, myslel jsem si, že to je jen pár kilometrů od Slovenska a že to bude stejné jako u nás doma. Teprve 
postupně se mi otvíraly oči. Až na Ukrajině jsem si uvědomil, jak může politický systém zničit člověka.

Jste v Usť Čorné již sedmým rokem. Jak vidíte svou úlohu dnes?
Zápasíme tady o zachování lidské důstojnosti, o to, abychom lidem vrátili sebedůvěru a odpovědnost za 

jejich osudy. To vše místním lidem vzali komunisté a dodnes těm, kteří jsou u moci, velice vyhovuje vládnout 
lidem bez vůle k samostatnému životu, žebrákům bez možnosti sebemenšího zaměstnání, kteří si zvykli být 
odkázáni jen na milodary mocných. Je třeba lidi vyvést z bolševického otroctví a všudypřítomného strachu, dát 
jim možnost, aby se uživili sami, jinak zůstane tato bohatá země domovem chudáků, kteří budou utíkat za prací 
do ciziny. Nejhorší na tom ale je, že často bída není vidět. Lidé raději trpí v ústraní, než aby žebrali na ulicích. 
Pak se vám stane, že se ve vaší blízkosti, aniž o tom cokoliv víte, pokusí o sebevraždu nezaměstnaný otec dvou 
dětí poté, co je sám zabije. Jako se to před nedávnem stalo ve městě Tjačevo.

Katolická církev má na Podkarpatské Rusi svou tradici. Jak vypadá situace po obnovení 
náboženské svobody?

Do roku 1949 byli na Podkarpatské Rusi převážně katolíci. Po válce je komunisté uvěznili, odvlekli na 
Sibiř, mučili za to, že byli představiteli katolické církve. Teprve za Gorbačova, když se začal náboženský život 
obnovovat, dostali katolíci povolení k činnosti. Ale nevrátili nám žádné objekty, které nám kdysi patřily, žádné 
kostely nebo fary, vše připadlo pravoslavné církvi. Zpočátku jsme proto sloužili mše na ulici nebo ve větších 
domech. Teď už se nám podařilo získat několik kostelů a další budeme stavět. A kde máme střechu nad hlavou, 
tam lidé přicházejí a vzpomínají si na to, že jejich rodiče byli katolíci. Ale pořád máme problémy s místní mocí 
i s pravoslavnými popy. Například v Dubové nám pravoslavní nevracejí čtyři kostely. 



A když jsme jednali s židovskou obcí a ta souhlasila s tím, abychom využívali jejich bývalou a nyní prázdnou 
synagogu, okresní úředníci to zamítli. Stále proto řeším problém, zda za získané peníze stavět střechu nad 
hlavou anebo pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Když mám, tak to musím podělit. Vždyť co má větší cenu? 
Budova, kterou opravujeme, nebo ti lidé? Když jedu ze Slovenska nebo Čech a vezu to, co nám lidé darují, tak 
už cestou musím nakoupit stavební materiál, jinak bych to doma rozdal, tomu se nelze ubránit. Vždyť i od tebe 
tvoje žena vytáhne všechno, co máš. No a mojí ženou je celá farnost.

Vztahy s představiteli pravoslaví tedy asi nejsou nejlepší. Jaké jsou kořeny jejich odmítavého 
postoje ke katolíkům?

Nejsou nejlepší, ale my se snažíme nevyhledávat možnosti konfliktu a naše komunity rostou. 
Pravoslavní popové se modlí v kostele, aby papež zemřel do června, kdy má přijet na Ukrajinu. A tvrdí, že pod 
čepicí má vytetováno znamení ďábla 666, proto ji prý nosí. To můžete slyšet z kazatelny v kostele. Ale není se 
co divit, protože v minulosti všichni popové byli spolupracovníky KGB a o nějaké duchovní formaci se nedá u 
nich mluvit. I nyní se pravoslavná církev udržuje ve strachu a v pověrách. Ostatně po staletí byla servilně ve 
službách moci a stejná situace je i dnes. Například na Velký Pátek je zvykem vynášet před chrám plátno. A 
všude popové prosí, aby místní politici, starosta nebo primátor, byli u toho. Přitom to má být výraz víry a ne 
politická akce. Samozřejmě útoky se nevyhnou ani mně, tvrdí o mně, že si tady v horách dělám kariéru za velké 
peníze a že nám papež přiveze dolary, abychom si kupovali dušičky. Návštěva papeže je pro nás velkým 
povzbuzením, už teď nás tolik neponižují jako předtím.

Kolik lidí se tedy dnes hlásí ke katolictví a jak velká je vaše horská farnost?
Rusíni jsou přirozeně religiózní, jsou více emocionální než my a mají větší přirozenou potřebu 

náboženského vyžití. Moc lidí ale ještě vyčkává. Bojí se, že budou atakování okolím, bojí se chodit přes den do 
kostela. Pravoslavní báťuškové vytvářejí v kostele psychózu zaměřenou proti katolíkům a lidi se pak obávají se 
k nám přidat. Proto chodí raději v noci na noční modlení - to máme vždycky vyprodáno. Například v Německé 
Mokré je 85 % katolíků v Usť Čorné je 85 % katolíků a v Dubové 20 % katolíků. Tam ale nemáme kostel, 
takže jich může být mnohem více. Celkem mám osm farností a dva kaplany jako pomocníky. Na celý okres 
jsme čtyři a v neděli nám přichází ještě pomoc z údolí. Vy, když se řekne horské prostředí, tak si představíte 
malé vesničky. Ale vesnice, které patří do mé působnosti, mají od tisíce do třinácti tisíc obyvatel. Nejmenší z 
nich má patnáct set lidí a ve škole je třista třicet dětí. Máme velkou porodnost, jsme jediným okresem na 
Ukrajině, kde je větší porodnost než úmrtnost.

Takže vylidnění horských údolí Teresvy nehrozí?
To není tak jednoznačné. Lidé utíkají za prací, což je důsledek komunistických dotací, které v naší 

oblasti způsobily určité přelidnění. A jak se zhroutilo hospodářství a tím i průmysl, tak se v horách ztratily 
pracovní příležitosti a zůstala jen práce v lese a zemědělství, což již tolik lidí neuživí. Pokud mají kam, tak lidé 
odcházejí. Navíc se po povodních zjistilo, že kopce nad Ruskou a Německou Mokrou se můžou kdykoliv 
sesunout a vláda rozhodla obě obce úplně vystěhovat. Nikdo se nechce podepsat pod to, že se tam dá žít, 
protože sesuvy jsou tam časté, během letošní povodně například zasypalo osm domů. Na vystěhování obcí však 
nejsou peníze, na nový dům vláda lidem poskytuje jen třicet tisíc hřiven, což je hrozně málo.

Jak vypadá obyčejný život v horách?
V zimě je sněhu až po komín a do domů scházíme po schodech vyházených ve sněhu. V posledních 

letech nás navíc trápí povodně. Kamenné obchody fungují jen krátkou dobu. Donedávna se obchodovalo pouze 
na tržišti a i dnes jsou tržiště plná. Vláda v tom nechce udělat pořádek, protože ti, kteří vládnou, sami loví v 
kalných vodách. Navíc je pro místní lidi všechno drahé. Kilo chleba stojí v přepočtu 20 korun, dvě hřivny. 
Přitom důchod je pouze 40 hřiven, tedy asi dvacet bochníků chleba. Z toho se nedá vyžít. A když se člověk 
topí, tak hledá, čeho by se chytil. Tak se i lidé u nás obracejí na mne s prosbou o léky a jinou pomoc a já jim to 
nemohu odmítnout. Pokud mám, tak pomůžu. Bydlím například v podnájmu v domě lidí, kteří odešli za prací, a 
teď jsem tam udělal internát pro mládež. Na jaře od nás lidé odcházejí hledat si práci a přicházejí za mnou 
prosit o peníze na lístek na cestu. Lékaři jsou kvalitní, ale musí se platit, protože stát je platí velice málo. A 
umřít je taky luxus, na to se složí celá vesnice, protože ukrajinská pohostinnost velí, že vás musí pohostit i 
kdyby měli být měsíc hladem. Podobně jako lékaři jsou na tom i učitelé, vláda neumí ohodnotit inteligenci, to 
je tragédie budoucnosti. Chtějí po ní, aby se obětovala pro národ, ale i inteligence musí něco jíst. Například 



ředitel naší školy, výborný chlap, odjel nakonec do Německa, odkud se nám snaží pomoct, protože nemohl 
uživit rodinu. Díky těmto podmínkám je úroveň školství velice nízká. Ukrajina je na tom špatně a my jsme v 
zapadlých horách na jejím okraji, takže jsme na tom ještě hůř. Paradoxně jsme vděční i za povodně. Moc rodin 
na tom bylo špatně a my jsme jim neměli jak pomoci. Díky katastrofám máme světlo, už nám ho nevypínají, a 
začali starým lidem vyplácet minimální důchody. Takže alespoň trochu jim je lépe.

Jezdí od vás hodně lidi na práci do Čech?
Pro naše dělníky je luxus dostat se na práci do Čech a je to taky pod lidskou důstojnost. Normální pobyt 

v Čechách je nemožný díky vízové povinnosti. Vízum získáte jedině přes zprostředkovatele a stojí kolem 80 
USD až 100 USD, podle toho jak člověk spěchá. Zatímco mafie hranicemi normálně projde, normální člověk 
nemůže, protože tolik peněz na víza nemá. Vypadá to, jakoby česká a slovenská vláda ve spolupráci s 
ukrajinskou spustili novou železnou oponu.

Pomáhají vám některé humanitární organizace?
Já osobně nemám v lásce humanitární pomoc, protože ničí mezilidské vztahy. Jakmile přijede kamion s 

pomocí, tak se v lidech ozývají všechny negativní vlastnosti. My se proto snažíme to utajit, a pak pomoc 
roznést po rodinách tajně. A přitom neděláme kasty, buď pomoc pro všechny nebo nikomu. A když to utajit 
nejde, tak se snažíme rozdělovat balíčky za práci. Když kluci třeba opraví někde někomu plot, tak dostanou 
balíček, jinak ne. Zvláště mladí lidé, když si zvyknou na nečinnost, tak spějí k nějaké tragédii. Nesmíme z lidí 
dělat žebráky a brát jim jejich lidskou důstojnost. Jsou někteří, kteří chtějí být žebráky. Dobrá, je to jejich věc, 
ale já se na tom podílet nebudu. Nejhorší například je, když přijedou vystěhovalci, místní rodáci, kteří se 
uchytili třeba v Německu a ukazují, že oni můžou šlapat po lidské důstojnosti. Rozsypou na ulici kýbl sladkostí 
a pak mačkají fotoaparáty aby tu bídu zachytili. To se nedělá ani s opicemi v ZOO. Bída není, když je někdo 
chudý, ale když někdo chce pomoci druhému a přitom nemá úctu vůči člověku.

Má místní mládež nějakou perspektivu, naději na zlepšení situace?
Pokud se sami nebudeme snažit o zlepšení tak se toho příliš k lepšímu nezmění. Místní mládež je 

talentovaná, ale nemá příliš mnoho příležitostí svůj talent rozvíjet. Koupil jsem proto bývalý kulturní dům a teď 
ho opravujeme. Chci v něm pořádat pro mládež diskotéky bez alkoholu, aby se naučili bavit se kulturně. Budu 
tam klidně tančit, jen abych jim ukázal, že to jde. Snažím se dát těm talentovaným lidem možnost vydělat 
nějaké peníze pro své rodiny, pomáhám i studentům. Naše děti například hezky zpívají a tak jsme se rozhodli, 
že budeme jezdit po těch bohatších vesnicích v nížinách, kde se toho přece jenom urodí více než u nás v horách, 
s programem duchovní hudby. Abychom kousek toho, co umíme, vyměnili třeba za trochu jídla a z toho mohli 
žít. Já miluji jejich ukrajinské písničky, občas si tak sedneme s chlapama a zpíváme si-. Dodává mi to 
ohromnou sílu. Naučil jsem se jejich písničky a melodie, abych je pak zase já učil tomu, co je pro ně typické.

Má mládež nějakou možnost podívat se do světa?
Pro rodiče je to všechno příliš drahé. Mí pomocníci v Čechách mi navrhovali, abych od nás přivezl 

nějaké děti s sebou do Čech. Moc dětí u nás má po povodních deprese a tam by přišli na jiné myšlenky. Ale k 
čemu by to bylo, kdyby to všechno v Čechách viděli? Pak by se s žalem vrátili domů a litovali toho, že jim 
rodiče nemůžou dát to a ono, a že musí žít v horách, které ještě před odjezdem pokládali za svůj domov. A měli 
by ještě větší deprese než před odjezdem. To není způsob pomoci. Ani dospělí se s tím často nedokáží 
vyrovnat, natož děti. Když byl můj kaplan poprvé na Slovensku, tak měl po návratu taky problém vyrovnat se

s touhou po všech těch věcech a možnostech, které se u vás nabízejí a každý je vlastní. Na západě jsou 
lidé zkaženi tím, že neustále musí mít to a ono a bez toho nemůžou žít. Taky jsem si myslel, že bez koupelny a 
splachovacího záchodu nelze žít, ale není to pravda. Podstatné je žít pro druhé, ale to se nesmím hrabat jen v 
sobě a ve své touze po věcech. Cestování může spíše pomoci vám. Když naříkáte, jak je u vás zle, tak přijeďte k 
nám a hned budete spokojeni a šťastní.

Jakým způsobem lze těm lidem tedy pomoci, kde začít v takovémto prostředí, když se člověk může 
spolehnout jen sám na sebe?

Žít pro lidi se dá kdekoliv i v těch nejhorších podmínkách. Na Ukrajině lidé ale dnes nevěří, že to s nimi 
někdo myslí opravdu vážně. V duchovním smyslu jsou na úrovni malých dětí, umí se ale těšit z toho, co pro ně 
uděláš. Jsou nezralí brát na sebe odpovědnost a starat se o sebe, řídí se ale tím, co uděláš ty. Uvědomil jsem si, 



že evangelium nelze hlásat jen teoreticky, ti lidé se musí přesvědčit, že to funguje i v mém životě. Oni mne 
zkoušejí a pozorují z každé stránky, jestli jsem takový, jaké evangelium hlásám. Anebo jestli jsem takový, 
jakého mne popisují pravoslavní báťuškové: že jsem si přijel udělat kariéru a jsem placený papežem. Zamiloval 
jsem si je a chci jim ukázat, že jim mám co nabídnout, že společně nám může být lépe.

Odkud čerpáte sílu k tomu, pracovat ve dne v noci pro druhé?
Abych nebyl pohlcen nenávistí, které jediné je tady dostatek, tak sám musím čerpat sílu z modlitby. 

Učím tomu i ostatní. Proto jsme začali dělat pro lidi v beznaději, kteří se například utápějí v alkoholu, modlitby 
v noci. Děláme to jednou za měsíc a stalo se to velkým osvěžením a slavností pro všechny. Když se všichni 
sejdeme a modlíme se do rána, tak Bůh nemá na vybranou - musí nám dodat síly, ukázat, že on ještě neodešel z 
Karpat. Je to ohromný zážitek vidět, jak lidé prožívají tu noc, jak se během ní mění a jak se v jejich tvářích rodí 
radost a optimismus.

Pomáháte mnohým lidem, kteří vás potřebují. Dostává se vám na oplátku něčeho od nich?
Já jsem vděčný Bohu za to, že jsem tady, protože tady jsem objevil hodnotu svého života i své poslání. 

Když jsem působil jako kněz kdekoliv jinde, tak jsem byl spíše frajírek než kněz. Teprve tady jsem objevil, 
kolik je ve mně opravdové víry. Uprostřed těch lidí v horách jsem zjistil, co to je víra, co to je duchovno v 
životě člověka, jak je lidem třeba pomoci navázat osobní kontakt a jaká je to síla, když se to povede.

Všude se tím chválím, že jako katolický kněz mám na Ukrajině 12 dětí, jejichž rodiče jsem přesvědčil, 
aby nešli na potrat. To jsou ty mé děti, které hned po bohoslužbě běží ke mně. Pro mně je podstatné, abych 
všechny tady miloval a abych chtěl pro ně žít a obětovat se. Ono se totiž vyplatí investovat do života pro jiné a 
nevyplatí se žít jen pro sebe, takový člověk nenalezne uspokojení. I když se člověk nedočká uznání, i když vám 
nepřipnou metál, stojí za to ty druhé milovat. A když to jednou ochutnáte, tu opravdovou lásku, tak se k tomu 
budete stále vracet. Proto jim z kazatelny pořád říkám: není důležité, zda přijde povodeň nebo ne, důležité je, 
aby až zahyneme, byly doklady na cestu v úplném pořádku. Abychom se na konci života nemuseli stydět a 
mohli umřít šťastně. A nikdo nám přece nemůže zabránit, abychom si navzájem pomáhali a chovali se k sobě 
jako lidé - to záleží jen na nás. A právě proto jsem tady a ne jinde - tady udělám největší kariéru.

Milí farníci a všichni čtenáři MOSTu,

mám velkou radost z našich dvou nově adoptovaných dětí z Ukrajiny a proto se chci s vámi podělit o 
informace nejen o nich samotných, ale o životě na Ukrajině vůbec.

Takže našim prvním společným farním  dítětem z Ukrajiny je NADIJA MAHULA VASILIVNA, nar. 
28.9.2001. Trvalé bydliště má  v Usť – Čorné a je z řeckokatolické rodiny. Její matka Aksana je v domácnosti a 
otec Vasil je bez práce. Nadija má ještě dva sourozence, pětiletého bratra a čtyřletou sestru. Průměrný měsíční 
příjem rodiny je 48 hřiven, což je asi 300,- Kč. V případě tohoto dítěte je náš finanční dar určený na potraviny, 
hygienické potřeby, oblečení a v případě potřeby i na léky.

MICHAL PAVLJUK  DMITROVIČ, naše druhé adoptované dítě, se narodil 11.11. 1991. Bydlí rovněž 
Usť-Čorné a je také řeckokatolík. Chodí do 5. třídy ZŠ a mezi jeho zájmy patří především společenské hry. 
Jeho matka Marie je v domácnosti a otec Dmitro pracuje jako topič. Michal má ještě dva sourozence, 
sedmnáctiletou sestru a  patnáctiletého bratra. Průměrný měsíční příjem rodiny je 140 hřiven, což je asi 800,-
Kč. Tolik informace o dětech z Ukrajiny. Jistě vás všechny zaráží (tak jako i mne) výše (nebo spíš „níže“) 
jejich rodinných příjmů. Pro všechny ty, kdo by chtěli adoptovat děti z Ukrajiny, připojuji kontaktní adresu: 
Charita sv. Alexandra, Středisko humanitární pomoci, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel. 
596617778. Ještě připomínám, že finanční dar na jedno dítě činí 6.000,- Kč na jeden rok.  Peníze lze posílat i v 
měsíčních splátkách, tj. 500,- Kč měsíčně.

Člověk není bohatý tím co má, ale tím, co dá druhým.

Mgr. Pavla Golasowská



Nasi z PKRD z wizytą u pensjonariuszy

KKK 1878 - Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne 
podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między sobą w 
prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga

W różnych okresach życia człowieka ważne są dla niego różne osoby - rodzice, nauczyciele, koledzy, 
środowisko pracy itp. Kształtuje go również to czego słucha, co ogląda, co czyta i wiele innych rzeczy z 
którymi spotyka się na codzień. Wiele z tych wartości i osób po jakimś czasie przemija, zastępują je inne 
wartości i osoby.

Bóg podpowiada człowiekowi jak żyć, żeby być człowiekiem. Bóg i wiara są propozycjami na całe 
życie, chociaż w życiu człowieka są niekiedy okresy, kiedy wydaje się to nieistotne i mało znaczące. Żyć 
według Jezusa - to znaczy żyć według zasad i wartości, budować swoje życie oparte na miłości, czynić innych 
szczęśliwymi. Bóg nam dał jeszcze jeden dar - dar miłości potrzebny do budowania więzi z innymi ludźmi. Dar 
miłości duchowej, dzięki której człowiek może budować Boże środowisko. Dużo ludzi myśli, że tylko 
zakonnicy mogą wytwarzać takie środowisko. To nieprawda, ponieważ taki sam ubiór lub nawet wspólny dach 
nie wytworzy Bożej wspólnoty, jeżeli tam zabraknie miłości do drugiej osoby, prawego sumienia, wiary w 
Chrystusa. Egoiści nigdy nie wytworzą Bożego środowiska, ponieważ żyją tylko dla siebie. Społeczny wymiar 
naszego powołania życiowego jest jednym z wielkich darów Boga.

Tylko dzięki wspólnocie, która wytworzyła się na spotkaniach Podwórkowego Kółka Różańcowego 
Dzieci oraz Sympatyków Radia Maryja mogło dojść do skutku przedświąteczne spotkanie w Niedzielę 
Palmową w Domu Pomocy Społecznej w Trzyńcu - Sośnie. Bez pomocy i zaangażowania wielu parafian nie 
bylibyśmy w stanie uprzyjemnić to świąteczne przedpołudnie pensjonariuszom tego domu, ludziom starym i 
chorym.

Wielka radość wszystkich zebranych z występu, upominków, bogato zastawionego stołu oraz głównie z 
tej chrześcijańskiej atmosfery, która zapełniła serca obecnych. I my zostaliśmy obdarowani wielkim darem 
widząc, że naszym przybyciem potrafiliśmy wywołać tyle radości.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, by spotkanie mogło dojść do skutku. 
Dziękujemy dyr. Domu Opieki Społecznej w Trzyńcu mgr Hławiczce, który jest pełen troski i opieki którą 
otacza swoich podopiecznych. Dba nie tylko o zdrowie fizyczne, różnorodność zajęć terapii, przyjemne 
otoczenie ale także dba o to najważniejsze umożliwiając duchowe uczestnictwo i religijne wyżycie 
pensjonariuszy. Dziękujemy za umożliwienie naszego przyjazdu i odjazdu. Serdeczne dzięki p. Marcinowi 
Gorylowi – szoferowi domu opieki społecznej. Dziękujemy paniom - D. Jasiowej, B. Krainowej, M. 
Ševčíkowej, Z. i H. Krajčovičowej, Pomykaczowej a Golasowskiej - za pieczenie baranków, malowanie jajek, 
przygotowanie stroików świątecznych i goiczka. Za smaczne ciasta i różne wypieki dziękujemy paniom -
Greinerowej, Tatarkowej, Szyszkowej, Szczerbowskiej, Miczkowej oraz niektórym innym parafianom. Pani 
Macurowej wielkie podziękowania za różne owoce. Panu RNDr. Brozdzie za sponsorowanie życzeń. 
Młodzieży, która wzięła udział w spotkaniu podziękowania za śpiewy i grę na instrumentach - Zuzce, Jarkowi, 
Majce, Weronice i Łukaszowi. No i oczywiście dzieciom i ich rodzicom z Podwórkowego Kółka 
Różańcowego, którzy wzięli udział w tym niedzielnym spotkaniu. Jedynie przy wsparciu tylu parafian 
mogliśmy wspólnie przeżyć to piękne przedpołudnie oraz tylu ludzi obdarować radością.

Ks. Edward Staniek tak napisał w czasopiśmie „Źródło” -„... Gdy Chrystus uczył modlitwy, powiedział 
- mówcie Ojcze nasz, chleba naszego, odpuść nam nasze winy, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas od złego. 
A nie uczył na: Ojcze mój, chleba mojego, odpuść nam moje grzechy. Nikt bowiem nie potrafi zrealizować 
Ewangelii w pojedynkę...”

Chrystus pragnie, abyśmy się stali nie tylko darem jeden dla drugiego i wszyscy dla wszystkich, lecz 
abyśmy również byli gotowi dać jako dar to co posiadamy i czym dysponujemy, ponieważ to, co ofiarujemy 
innym z miłością zostaje przetworzone w coś nowego i piękniejszego. Także ten, kto myśli w duchu Ewangelii 
o swoim małżeństwie lub rodzinie myśli o stworzeniu środowiska Bożego z udziałem swoich bliskich.

KKK 1879 - Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest 
wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi, wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje 
możliwości, w ten sposób odpowiada na swoje powołanie.

Irena Szymonik



Czwarty pontyfikat

Od czwartku, 24 kwietnia 2003 r., pontyfikat Jana Pawła II jest czwartym co do długości w dziejach 
Kościoła. Od chwili wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - 16 października 1978 r. - minęły już 24 
lata, 6 miesięcy i 8 dni.

Jan Paweł II jest 264 papieżem w dziejach Kościoła. 

Najdłużej kierował Kościołem sam święty Piotr. Był Wikariuszem Chrystusa od roku 34 przez 34 do 37 
lat. Różnice w obliczeniach tego czasu zależą między innymi od datacji śmierci Księcia Apostołów, która 
nastąpiła albo w roku 64, albo w 67 po Chrystusie. Jednak wspólnotą chrześcijańską w Rzymie święty Piotr 
kierował krócej - jak tradycyjnie się przyjmuje, przez 25 lat. 

Z jego następców na Stolicy Piotrowej najdłużej zasiadali Pius IX - przez 31 lat i 7 miesięcy - oraz Leon 
XIII - przez 25 lat i 5 miesięcy. 

Kolejne miejsce zajmował dotychczas pontyfikat Piusa VI. Kard. Gian Angelo Braschi został wybrany 
papieżem 15 lutego 1775 r. W chwili wyboru nie miał jeszcze święceń biskupich, podobnie jak znaczna część 
ówczesnych kardynałów. Przyjął je po 6 dniach, mianowicie 21 lutego tego roku. Dopiero od tej chwili można 
go uznać za Biskupa Rzymu. Zaraz następnego dnia został koronowany, co stanowiło wówczas oficjalne 
objęcie władzy papieskiej. 

Pius VI zmarł 29 sierpnia 1799 r. Od chwili jego koronacji mijało wtedy 24 lata, 6 miesięcy i 7 dni, a od 
konsekracji biskupiej o jeden dzień więcej - czyli dokładnie tyle samo, ile dziś mija od wyboru Jana Pawła II. 

KAI

Jak szatan ocenia człowieka

Relacja sporządzona przez znanego jezuitę, o. Oomenico Mondrone, który bezpośrednio 
doświadczył spotkania ze złym duchem podczas rytualnego wykonywania egzorcyzmów:

Nigdy nie zdołasz zrozumieć - mówi szatan - jak bardzo nienawidzę was, ludzi. Jak bardzo jesteście 
wstrętni. Chlubicie się najwyższą godnością wśród zwierząt, a jesteście z nich najohydniejsi. Wasze istnienie 
budzi we mnie wstręt. Uważam was za coś gorszego od waszych świń. Sądzicie, że jesteście inteligentni, a 
okazujecie się bardzo głupi. Wystarczyłoby zobaczyć, co wam podsuwam przez wielu "naukowców", którzy są 
na mojej służbie, i co daję wam w formie napuszonych, uczonych bredni.

Pomyśl o tym, czym poję i karmię przez moją prasę! Wy mielibyście być Jego najszlachetniejszym 
stworzeniem? Wystarczy parę świństw, aby was kupić. Zaraz poddajecie się pokusom mych posłańców. 
Przywiązujecie wielką wagę do waszej wolności, a pozwalacie się schwytać w moją niewolę. Och, jakie 
kpiny mogę sobie z was stroić w imię tej waszej wolności. Okazujecie wstręt wobec tego, co jest brudne, a 
tymczasem jesteście zupełnie, ulegli waszym namiętnościom, tarzacie się w waszych obrzydliwościach, jak 
świnie w błocie... Dla kobiety, czy dla garści złota jesteście gotowi pozarzynać się, co jest cudowne. Wiele 
zyskał Ten - tam, że przelał krew, aby was odkupić? Odkupić was od czego, od grzechu? Przecież nurzacie się 
w nim tak, że omal nie utoniecie! A co dopiero mówić, gdy wywołam wśród was ducha zazdrości, oszczerstw, 
nienawiści, rywalizacji, zemsty.

Innym razem szatan wyznaje: Maryja jest tą, która wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. 
Jest niszczycielką mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje mi klęskę? Ciągle 
plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadzając mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do 
odbierania mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje, Ona w rozprzestrzeniającej się ciszy mnoży swoje 
zwycięstwa. 

(D. Mondore, W cztery oczy ze złym duchem, Echo, 82/20 i 84/22 1991 r.)
www.adonai.pl



Za Otcem Antonínem

V úterý Svatého týdne 15. dubna 2003 po třetí hodině odpolední povolal Pán života k sobě svého 
věrného kněze

P. Antonína  C i e n c i a l u ,

který trávil léta svého odpočinku u nás v Třinci.

Otec Antonín pocházel z Ropice, kde se narodil 13. února 1916 v početné rodině. V těžkých dobách 2. 
světové války se připravoval ke kněžské službě. Kněžské svěcení přijal 12. července 1942 ve Wroclavi z rukou 
J. Em. Adolfa kardinála Bertrama. Působil v Těrlicku, v pohraničí, ale nejdéle jako kaplan v Českém Těšíně, 
odkud byl ustanoven jako farář své rodné farnosti Ropice. Zde působil až do svého odchodu do důchodu.

Ani zde v Třinci ale neodpočíval: zpovídal, ochotně zastoupil na požádání, kdykoliv toho bylo třeba. 
Kolika lidem posloužil svatou zpovědí i doma… Byl to opravdu obdivuhodně aktivní odpočinek. Říkával 
někdy žertem, že „v Třinci bude jednou bída umřít.” Léta přibývala a zdraví pomalu ubývalo. Před šesti léty se 
zdravotní stav zhoršil na tolik, že další pomoc v kostele se stala vyloučenou. I tak sloužil mši svatou doma a 
těšil se z každé návštěvy. Po dvou letech došlo postupně k dalšímu zhoršení zdravotního stavu, díky kterému již 
nemohl sloužit mši svatou. Těšil se z každého svatého přijímání pravidelně v neděli a o 1. pátcích. Loni, 12. 
července v kruhu nejbližších tiše oslavil diamantové kněžské jubileum, ke kterému obdržel blahopřání i od J.E. 
Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a taky od J.E. Tadeusza Rakoczego, biskupa bielsko-
żywieckého. Jeho život se uzavřel ve Svatém týdnu, ve kterém si připomínáme nejdůležitější události naší 
spásy.

Chtěl bych touto cestou z celého srdce poděkovat Vám, Otče Antoníne, za příklad kněžského života a 
ochotné služby, za ochotnou pomoc, kdykoliv bylo potřeba ať ve zpovědnici, či při oltáři. Chci Vám poděkovat 
i za tiché utrpení v nemoci, kdy jsem od Vás neslyšel jediné slovo stížnosti. Chci Vám poděkovat za vše dobré, 
co jste svým tichým utrpením u Pána vyprosil pro naši farnost. Jednou to v plnosti uvidíme až u Pána.

Chci z celého srdce poděkovat i dvěma dobrým a obětavým duším, které se o Otce Antonína pečlivě 
staraly a vytvářely mu do konce života pěkné domácí zázemí. Veliké poděkování patří paní Helence 
Radwańské za devatenáct let služby. Ujala se Otce Antonína po smrti P. Durczoka (+ 25.12.1983). Veliké 
poděkování patří paní Eleonoře Morkisz, která obětavě pomáhala v posledních letech nemoci až do smrti. 
Srdečně děkuji Vám všem, kteří jste Otce Antonína navštěvovali, za návštěvy, dobré slovo, povzbuzení, za 
modlitby a úplně za vše. Upřímné poděkování taky všem, kdo se přišli s O. Antonínem naposledy rozloučit ve 
čtvrtek 24.4. do farního kostela v Třinci i na hřbitov v Ropici.

Světlo věčné ať mu svítí…
P. František

Pořad bohoslužeb v květnu

1. Neděle 4.5.2003 – 3. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Neděle 11.5.2003 – 4. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
3. Středa 14.5.2003 – svátek sv. Matěje, apoštola.
4. Pátek 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
5. Neděle 18.5.2003 – 5. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky , 7.50 a 17.00 polsky; v 10.00 první svaté 

přijímání dětí z českých škol.
6. Neděle 25.5.2003 – 6. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky; v 10.00 první svaté 

přijímání dětí z polských škol.
7. Čtvrtek 29.5.2003 – Slavnost Nanebevstoupení Páně.
8. Sobota 31.5.2003 – svátek Navštívení Panny Marie.
9. Neděle 1.6.2003 – 7. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; zahájení 

středoevropských katolických dnů.
10. Po celý měsíc květen budeme slavit májovou pobožnost – v neděli před a v týdnu po večerní mši svaté.



11. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 
požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.

12. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, večerní 
polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 
Oltářní.

13. 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.

14. 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 květnu

3. neděle velikonoční (4.5.)
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19; 2. čtení: 1 Jan 2,1-5a; Evangelium: Lk 24,35-48
Žalm: odp. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář.
ref. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

4. neděle velikonoční (11.5.)
1. čtení: Sk 4,8-12; 2. čtení: 1 Jan 3,1-2; Evangelium: Jan 10,11-18
Žalm: odp. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
ref. Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

5. neděle velikonoční  (18.5.)
1. čtení: Sk 9,26-31; 2. čtení: 1 Jan 3,18-24; Evangelium: Jan 15,1-8
Žalm: odp. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
ref. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

6. neděle velikonoční (25.5.)
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čtení: 1 Jan 4,7-10; Evangelium: Jan 4,7-10
Žalm: odp. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
ref. Wobec narodów objawił zbawienie.

7. neděle velikonoční (1.6.)
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26; 2. čtení: 1 Jan 4,11-16; Evangelium: Jan 17,11b-19
Žalm: odp. Hospodin si zřídil na nebi trůn
ref. Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.

Úmysly Apoštolátu modlitby - květen 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 ohrožené děti a všichni, kdo se zasvětili péči o ně, nacházeli v Panně Marii, Matce 
života, stálou oporu a pomoc.
2. Úmysl misijní: Aby Duch Svatý v místních církvích Asie znovu roznítil horlivost k evangelizaci celého 
světadílu.
3. Úmysl národní: Za plenární sněm, aby požíval ochrany Matky církve a hledal správné projevy úcty k ní.




