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Co zasel kdo, to bude žíti… 
  
Tato slova známe, možná i v trochu jiné podobě, z jedné velikonoční písně. Proč ale uvádět velikonoční 

píseň, když stojíme právě na prahu svatopostní doby? Odpověď je velice prostá a jednoduchá: pro obsah výše 
uvedených slov, která mají stálou platnost. 

Když se tak rozhlížíme kolem a kolem, slyšíme řadu stížností a třeba i nadávání na všechno možné: 
rozhádaný a nejednotný parlament ještě nedokázal zvolit hlavu státu (v době psaní této úvahy jsme ještě bez 
hlavy státu), slyšíme o alkoholismu školní mládeže, který je nejnovějším úkazem, o vandalství na hřbitovech a 
tak dále a tak dále. Nemyslím, že by tahle úvaha měla být litanií, či seznamem všeho, co rádi nevidíme a o čem 
rádi neslyšíme. A tady jsme právě u toho: nejsou všechny tyto jevy ovocem zuřivého ateismu, který se snažil 
celá desetiletí vykořenit z člověka třeba i myšlenku na jeho nadpřirozený původ, hodnotu a cíl? Divíme se, že 
řada lidí si počíná jako němá tvář, ale vždyť jsme si to nechali vtloukat do hlav téměř půl století, že jsme 
jakýmsi náhodným výsledkem náhodného vývoje, či potomci opic… Náš člověk mnohdy nerad přemýšlí a tak 
často konzumuje, co mu přijde pod ruku. A když se mu to okoření tím, že na Západě to už dávno taky dělají, 
pak není co řešit. Tenhle zuřivý ateismus k nám nepřišel, jak víme, ze západu. Někdo si řekne: ale ta doba už je 
pryč. To je svatá pravda, jenomže nikdo nemůže sklízet to, co zasel dnes. Může sklízet to, co zasel v minulosti s 
tím, že co zasévá dnes budou sklízet třeba až další generace. 

A tady máme určitou příležitost pro dobu svatopostní. V řadě kostelů se zachovává pěkný zvyk zahalení 
oltáře, jehož jedinou ozdobou se stává kříž, nebo obraz Kristovy Tváře. Jestliže Svatý Otec Jan Pavel II. vyzývá 
v poslední době často a naléhavě ke kontemplaci Kristovy Tváře, pak zajisté ví proč. Tady nejde o pozorování 
nějakého hezkého obrázku, ale o pozorování a následování Kristových způsobů, které jsou dostatečně zjevné. A 
zůstává-li v postě na oltáři pouze jeho kříž,  či obraz zmučené Tváře, pak je tu výzva, jestli chápeme, že slůvko 
“Vykupitel” není něco jako čestný titul, ale poslání, povolání, náplň života Ježíše Krista. Setkáváme se někdy s 
tím, jakoby křesťanství bylo jen jakousi alternativní kulturou a ti, kterým se už “okoukala”, se začínají rozhlížet 
po různých orientálních náboženstvích. Jenomže je tady jeden háček: kterýpak z těch “orientálních bohů” 
položil za své vyznavače život? Který z těchto “orientálních bohů” je svým vyznavačům nepředstavitelně 
blízko? 

Je pochopitelné, že nemám-li potřebu vykoupení, tak neberu vážně ani Vykupitele. A kdo potřebuje 
vykoupení? Každý, kdo se oddálil od Boha vědomým a dobrovolným překročením Božího zákona, tedy 
hříchem. A zanedbávání výchovy mládeže, různé lumpárny různého kalibru, postižitelné i zákonem státním, 
nejsou taky porušením zákona Božího? Starší generace dost často operuje tím, že kdysi se ti mladí alespoň 
něčeho báli. Nevím, nakolik může strach někoho k něčemu kladnému inspirovat. Ani Bůh nevyžaduje strach, 
ale bázeň – v tom je dost velký rozdíl. Když to bylo dobré, proč to ta starší generace najednou tu mladou 
přestala učit a naopak učila sebe tvářit se, jakoby o Bohu v životě nic neslyšela? Je tady jenom jeden úkol: 
vzhlížet se do Kristovy Tváře, do Tváře Krista Vykupitele, který nás nevykoupil nejakou psanou smlouvou, ale 
obětí svého života. To poznané je pak třeba zasévat ve svých denních pracích, radostech i starostech ne formou 
vyhrožování Božími tresty, ale příkladem, i tam, kde mohu slíznout teď momentálně úsměv, či dokonce 
výsměch. A pamatovat při tom na to, že co kdo zasel, to taky sklidí: nic víc, nic míň. A pak je třeba učit se 
přijímat, žít a předávat pravdu. Tady jsme křesťané v jednom velkém nebezpečí, kterému se říká populismus. 
Čili nemluvím pravdu, přizpůsobuji řeč tak, abych náhodou nenarazil. Při kontemplaci Kristovy Tváře 
zjišťujeme, že Ježíš Kristus takhle nikdy nejednal a nežil, stejně jako my, v žádném ideálním světě. 
Vzpomeňme si na nedávné záplavy. Řada lidí připustila otázku, zda to třeba není Boží trest. Přitom řada lidí 



jiných je začala hned ubezpečovat, že v žádném případě. Chtěli se líbit? Nebo snad mysleli, že někoho získají? 
A stačilo se jen pozeptat, zda je v našem národě málo hříchů, za které nás Bůh může trestat, protože o pokání 
nejednou nestojíme? A potopa světa, jak o ní mluví Písmo, ta tu byla proč? 

Co zasel kdo, to bude žíti…Postní čas není dobou retušování, maskování, ospravedlňování či ukrývání. 
Ve světle Kristova utrpení je třeba udělat inventuru, abychom jako křesťané v tomto světe zasévali mnoho, ale i 
kvalitního zrna. Jestliže mizerné zasévání minulých dob přináší ještě mizernější sklizeň, jakoupak přinese 
jednou při té poslední konečné žni před soudem Božím? Tam slyšíme z evangelia dvě možnosti z úst 
Kristových: pojďte požehnaní,  - a pryč ode mne prokletí. Není tam žádná jiná možnost pro ty, kteří si tak 
namlouvají, že oni si pak s Pánem popovídají a vše vysvětlí. 

To je zase na počátku postu nepříjemné čtení, že? Ale on i skalpel je ostrý, léky hořké, vrtačka na zubním 
nepříjemně piští,  - ale to vše je tu pro zdraví. A žádný normální člověk nebude bojovat proti medicíně a 
namlouvat si, že ji nepotřebuje. Vzpomínám si  na slova, často opakovaná jedním našim, dnes již zemřelým 
profesorem: “Dnešek se utvářel včera a zítřek se utváří dnes”. 

  
P. František 

 

Charita T řinec 
 

Milí t řinečtí farníci, 
 čas se pomalu naplnil, abych i já jako vedoucí třinecké charity předala pomyslnou štafetu zase někomu 

jinému z naší farnosti. Vedou mě k tomu jednak osobní důvody, pak i to, že mám poměrně náročné (jak 
fyzicky, tak i časově) zaměstnání - pracuji v soukromé nemocnici v Českém Těšíně. Dobrovolná charitní práce 
je poměrně časově náročná: ti, kteří se jí věnují, to musejí dělat při zaměstnání. Samozřejmě záleží na počtu 
aktivit, které charita zvládá. Pro názornost - na některé aktivity, jako je organizace tábora, Tříkrálová sbírka, 
ples, je také nutné čerpat vlastní dovolenou. Kromě toho je třeba plnit určité povinnosti vyplývající z funkce 
ředitele (zúčastňovat se schůzek na ředitelství, seminářů a jiných akcí).  Původně jsem  zamýšlela odstoupit z 
postu ředitelky  najednou, ale bylo mi sděleno, že to není možné, že je třeba nejdříve najít lidi, ochotné 
pokračovat v této práci v našem regionu. Tímto bych chtěla  vyzvat všechny zájemce, kteří o charitu jeví zájem, 
mají dostatek volného času, nápady a chuť se tomuto poslání věnovat, aby se na mně a Otce Františka obrátili. 
Ráda bych těmto lidem pak vysvětlila, co tato práce obnáší, zúčastňovali by se již našich akcí. Koncem 
letošního roku 2003 by mělo proběhnout výběrové řízení na místo ředitele Charity Třinec. Samozřejmě nadále 
budeme pokračovat v zavedených charitativních akcích. Své působení bych chtěla ukončit lednovou 
Tříkrálovou sbírkou 2004 a samozřejmě Charitním plesem 2004, který mi přirostl k srdci. 

  
Jen nerada mluvím, či píšu o tom, co jsme za uplynulou dobu udělali, neboť si myslím, že za člověka by 

měla hovořit odvedená práce, či v tomto případě pomoc druhým, ale dovolte mi, abych zhodnotila “práci” 
třinecké charity za uplynulých 7 let. 

  
 V roce l995 jsem se stala ředitelkou Charity Třinec, v té době jsme náleželi pod správu Arcidiecézní 

charity Olomouc. Začínali jsme s malými finančními prostředky (3.700 Kč), jako dobrovolná charita. Tak 
začínají všechny, postupně se mohou profesionalizovat, to znamená, pokud mají nějaké zařízení či domov s 
vypracovaným projektem schváleným na ministerstvu, dostávají od ministerstva dotace. V tom případě pracují 
v tomto zařízení jako normální zaměstnanci. Na Třinecku je síť sociálních služeb a péče o lidi poměrně dobře 
rozvinuta, a tak jsme si  po vytvoření charitní rady řekli, že budeme působit jako charita dobrovolná s 
doplňkovými programy. Občas jsme přišli taky s nějakým projektem, ale někdy na něj nebyla na radnici vhodná 
doba, někdy nebyly finance nebo nebyly prostory, kde by se ten který projekt mohl realizovat, ale takový je 
vývoj každé organizace. 

  
Rok 1995 byl pro nás plný charitních akcí, z těch větších uvedu: týdenní táborový pobyt pro 34 sociálně 

potřebných dětí - město nám propůjčilo k tomuto účelu rekreační středisko v Nýdku (nyní je tam penzion pro 
seniory). Akce měla úspěch, pokračujeme v ní každý rok. 

Zároveň jsme se rozhlíželi po prostorách, kde by mohla charita rozvíjet svoji činnost -plánovali jsme 
otevřít vývařovnu jídel pro bezdomovce, ale v té době to neprošlo. Přišli jsme s návrhem projektu Dětský dům, 
ale město už v té době takovýto projekt zamýšlelo a plánovalo. V  říjnu 1995 jsme otevřeli charitní bazar, kde 



hlavní náplní byl sběr a distribuce darů, některé sloužily sociálně potřebným osobám v regionu, ale většinu věcí 
jsme odváželi jako humanitární zásilky do zahraničí (země bývalé  Jugoslávie, Ukrajina). 

Ještě téhož roku jsme vyhlásili v té době ojedinělou soutěž “Děti dětem” - kdy děti škol malovaly 
obrázky, nejlepší byly vytištěny jako pohlednice ve frýdecké tiskárně a ty jsme pak prodávali. Výtěžek 14.000 
korun jsme předali Ústavu sociální péče Radost v Třinci na zakoupení rehabilitačních  pomůcek. V prosinci 
1995 jsme spoluorganizovali s Domem kultury akci “Mikulášské odpoledne”, kterého se zúčastnilo přes 700 
dětí. V prosinci téhož roku se také konalo 2. Setkání křesťanských rodin, dětí a mládeže (a tato akce vlastně 
pokračuje dodnes, od roku 1999 organizaci převzalo dnešní sdružení Sanctus Albertus, pozn. redakce). Na 
tomto setkání je pro příchozí připraven kulturní program s občerstvením, tombolou, hrami pro děti apod. 

  
  
Rok 1996 
Celý rok je otevřen 2 krát v týdnu charitní bazar, navštívilo jej  v tomto roce 875 lidí, služeb pomoci zde 

využilo 68 lidí. Pokračují humanitární zásilky: celkem bylo odvezeno v tomto roce 14 tun především oblečení a 
jiných potřeb. Odvoz zásilek sponzorsky zajišťuje firma Marybell s.r.o. 

V létě 1996 opět organizujeme tábor pro sociálně potřebné děti regionu, dále akci “Dětský den” ve 
Vendryni se soutěžemi pro děti a mládež. 

Velkou a organizačně náročnou akcí byl v tomto roce pobyt “Černobylských dětí”, které v Třinci 
pobývaly spolu s vychovatelkou 5 týdnů. Na tomto projektu jsme výborně spolupracovali s evangelickou církví, 
s níž jsme se dělili o péči o tyto děti. Děti byly umístěny po jednom v ochotných rodinách, my jsem pro ně 
zajišťovali dopolední vyučování, obědy, o víkendech pak programy pro ně. Díky sponzorům se podařilo zajistit 
týdenní pobyt na chatě pod Javorovým, dále výlety do ostravské zoo a do jeskyní v okolí Blanska. Vznikla tak 
mnohá přátelství, která trvají dodnes. Děti byly pobytem nadšeny, na cestu byly nabaleny novým oblečením, 
potravinovými balíčky či vitamíny. Podařilo se jim také zařídit zdravotní péči a inhalační programy v 
nemocnici.  

V prosinci jsme zorganizovali akci pro děti “ Ten vánoční čas” pro přiblížení lidových obyčejů v této 
době. Také v té době organizujeme 3. Setkání křesťanských rodin, na němž byl osobně přítomen první biskup 
ostravsko-opavské diecéze Mons. F.V.Lobkowicz. 

  
1997 
V tomto roce jsme položili základy zase jedné tradici a to “Charitativnímu plesu”, v lednu 1997 se konal 

jeho 1. ročník. Ples se uskutečnil v prostorách střediska PZKO v Dolní Lištné, zúčastnilo se ho 86 lidí. Nadále 
trvá provoz charitního bazaru, jeho služby jsme ocenili při pomoci obětem povodní, které nás postihly v létě 
1997. Charita tehdy spolu s Vámi odvedla kus práce, jako jediná zajišťovala odvoz  humanit. pomoci všech 
věcí z celého Třinecka (opět sponzorsky firma Marybell s.r.o.). V Domečku u kostela se na povodně vybralo 
35.250 korun, ve městě pak do uren na ohlášených místech 102 tisíce Kč. Některé zásilky jsme vozili na 
postiženou jižní Moravu, některé přes Český červený kříž do Frýdku a pak na potřebná místa. Prosinec 1997: 
organizace 4. setkání rodin, dětí a mládeže. 

  
1998 
Tento rok začínáme přednáškou známého astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara CSc., který k nám přijel z 

Prahy. V nabité aule třineckého gymnázia se sešlo přes 300 posluchačů, aby vyslechli přednášku na téma “Řád 
ve Vesmíru a společnosti”. Tato akce se setkala s velkým ohlasem. Poté organizujeme 2. Charitní ples 1998, 
opět ve stejných prostorách. Výtěžek z plesu (8.127 korun) byl věnován na nákup školních potřeb pro sociálně 
potřebné děti Třince. 

V dubnu - u příležitosti velikonočních svátků - jsme zavítali do Domova důchodců s pomlázkou. Po celý 
rok byl opět v provozu charitní bazar a organizace humanitárních zásilek. 

V srpnu charita dostala do pronájmu budovu náležící ŘK farnosti ve Vendryni pro účely organizování 
pobytů pro děti a mládež. Na toto středisko byl napsán projekt, bohužel však nebyl Ministerstvem práce a 
sociálních věcí schválen jako potřebný, a tak jeho provoz zajišťujeme vlastními silami i finančními prostředky z 
charitativních akcí a darů. 

V létě organizujeme další táborový pobyt. V prosinci 1998 končíme po třech letech provoz charitního 
bazaru, neboť prostory k tomu určené (bývalý kryt CO ve sklepě bez oken, v prachu) nevyhovují po hygienické 
stránce. Konec prosince 1998: organizace dalšího “Setkání rodin”. 

  
 



1999 
V lednu organizujeme  3. Reprezentační ples , výtěžek 10.640 korun je věnován na postupné vylepšení 

prostor pobytového střediska pro děti a mládež ve Vendryni. O toto středisko se staráme celý rok, 
zprostředkováváme tam pobyty pro mládež z celé republiky a budovu zkulturňujeme. 

  
2000 
V tomto roce připomenu dvě největší akce: charitní ples a charitní tábor. 
  
2001 
Rok začínáme novým projektem: “Tříkrálovou sbírkou”, která probíhá celorepublikově, o jejím významu 

se nemusím zmiňovat, celkem 18 skupinek vykoledovalo 95 tisíc Kč, Charitě Třinec se navrátilo 45 tisíc Kč, 
které byly použity na jednotlivé projekty charity. Organizujeme také další ples a charitní tábor. 

  
2002 
Mimo tradičních aktivit, na které si lidé zvykli (Tříkrálová sbírka, ples a letní tábor), jsme se zapojili do 

pomoci obětem povodní v Čechách. V naší farnosti probíhala v salce na faře sbírka věcných darů, do které jste 
se mohli zapojit i Vy. Celkem byly odvezeny ve třech zásilkách dary v hodnotě 49 tisíc Kč. 

  
2003 
A dostáváme se k letošnímu roku, kdy  pokračujeme organizováním již zavedených akcí - Tříkrálová 

sbírka, ples, v létě nás čeká charitní tábor... 
Tolik výčet našich největších akcí, mimoto poskytujeme drobnou pomoc sociálně potřebným občanům, 

poradenství apod. Možná se někomu může zdát, že se toho dalo udělat více nebo jinačím způsobem, ale věřte 
mi: alespoň jsme se snažili.  

  
V závěru bych ráda poděkovala kněžím obou farností za dobrou spolupráci, mé vlastní rodině, která mi 

umožňuje se charitě věnovat a také za to, že se na ní aktivně podílí. Rovněž děkuji těm, kteří se na našich 
akcích zúčastňovali opakovaně - manželům Bezecným, Kyvalským, paní Polokové, paní Orlíkové, paní 
Gluszné, paní Potiorkové, paní Heczkové   a všem dalším, kteří se podíleli na jakékoliv uskutečněné  charitní 
akci. Děkuji také všem, kteří tyto akce navštěvujete, či podporujete finančně a těším se na další spolupráci s 
Vámi. 

Pán Bůh zaplať! 
Jiřina Horniaková 

 

Co to znamená ministrovat? 
  
Slovo „ministrant“ vzniklo  z latinského „ministrare“. V češtině to znamená sloužit. Sloužit Pánu Ježíši. 

Je dobré, že u nás v Třinci je hodně ministrantů a kněz není u oltáře sám.  Nicméně, mohlo by být i víc… 
Děkujeme zvláště těm ministrantům, kteří nemyslí na Boha jenom v neděli a touží být s ním i během týdne. 
Protože mše svatá je to nejdůležitější v našem životě. Je to základ, na kterém lze stavět. 

Kdo se může stát ministrantem? Chlapec, nejlépe po prvním svatém přijímání. 
Když kněz při mši svaté čte evangelium, půjčuje tím Pánu Ježíši svá ústa, aby sám Pán Ježíš mohl k nám 

mluvit. Když kněz na oltáři proměňuje chléb a víno v tělo a krev Pána Ježíše, půjčuje mu nejen svá ústa, ale i 
ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Také ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do 
služby. Když čte čtení nebo žalm, nebo přímluvy, půjčuje Pánu Ježíši svá ústa, aby On k nám mohl mluvit. 
Když při mši svaté nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, půjčuje Pánu Ježíši své ruce i sebe 
samého. Teď můžeme na chvilku přemýšlet o tom, co to znamená pro ministranta půjčit Pánu Ježíši svá ústa, 
své ruce… 

Ústa, která půjčuješ Ježíšovi už nesmí říkat nic zlého, ale jen mnoho dobrého! 
Ruce, které půjčuješ Ježíšovi, už nesmí dělat nic špatného a zlého, ale jen mnoho dobrého! 
Ministrant by si měl také dobře zapamatovat, že jeho ministrování nekončí hned po mši svaté, ale 

pokračuje i potom. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole, mezi kamarády má půjčovat svá ústa a své ruce a sebe 
celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi, prokazovat jim dobro a vést je k Bohu Otci. 

Ministrování je především praktická služba u oltáře. Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, 
krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor. Nyní si jednotlivé služby trochu ozřejmíme. 



Lektor: Předčítá čtení při mši svaté. Může předčítat úmysly přímluv a zpívat žalm. Jestliže se při mši sv. 
nezpívá mešní zpěv, recituje z misálu vstupní antifonu a antifonu k přijímání. K ambonu odchází ze svého 
místa až po skončení vstupní modlitby. Na konci čtení řekne: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Odchází, až lidé 
odpoví: „Bohu díky!“ 

Akolyta: Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál, připraví kalich, na levou stranu položí pult 
s misálem a stojan s mikrofonem. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících nebo je sám podle okolností 
přinese z abaku. Podává knězi konvičku s vínem a pak s vodou. Lije vodu na ruce kněze a podává mu lavabo na 
osušení prstů. Při proměňování může zazvonit. Po svatém přijímání lije vodu knězi do kalicha. Odnáší 
vyčištěný kalich, misku, ciborium a patenu na abak. Během svatého přijímání drží patenu. Mimořádně může z 
pověření kněze nebo biskupa podávat věřícím svaté přijímání. 

Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi, za turiferářem, ministrantem, který nese 
kadidlo. Po příchodu k oltáři nekleká, umístí kříž poblíž oltáře, nebo jej může držet poblíž oltáře během celé 
mše svaté, pokud je u oltáře už jiný kříž, odnese svůj do sakristie. 

Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Při pozdravení oltáře 
nepoklekávají a umístí svíce na vhodném místě např. na abaku. Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při 
podávání sv. přijímání v blízkosti podávajících vždy symetricky proti sobě.  Po skončení mše sv. nepoklekají, 
nýbrž odcházejí v čele průvodu vedle kříže do sakristrie. 

Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním požehnání. Po 
přímluvách může dát na oltář pult s misálem, během sv. přijímání jej může uklidit. 

Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici. 
Navikulář: Nosí při mši svaté loďku. 
Komentátor: Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, pokud je třeba. Čte ohlášky. 
Vidíme že služba ministrantů není tak jednoduchá jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu 

sloužit a být v dobré partě to však není nic těžkého. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický  úkol. Ten 
největší je, aby při ní, ale vlastně i v celém svém životě sloužil Ježíši Kristu s radostí a odvahou. 

  
Vedoucí ministrant ů, akolyta Honza Chudý a P. Radek 

 

Misijní kolá č 
  
Milí farníci a všichni dobří lidé, 
letos již potřetí proběhne v naší farnosti akce "Misijní koláč", při níž se budou nabízet koláče a sladkosti 

za dobrovolný  finanční dar. Dobroty  budete moci ochutnat po každé mši svaté dne 30. 3. před kostelem a za 
získané peníze bude zaplaceno školné pro tři ugandské děti, které naše farnost adoptovala v loňském roce v 
rámci projektu "Adopce na dálku". Za všechny finanční příspěvky předem děkujeme a ještě si dovolujeme 
oslovit ty, kteří rádi pečou, aby své sladké výrobky donesli  29. 3.  v době od 18.00 - 19.00 hod. do salky na 
faru. 

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně misijních koláčů se můžete obrátit na katechetky: 
 
Mgr. Pavla Golasowská - tel. 558348595 
Michaela Wawreczková - tel. 558346086  
 

Jak se mají co d ělají:  Widokówka od Ojca Mariusza z Morawy 
  
Po przerwie kontynuujemy serial spotkań z ludźmi bliskimi naszej parafii, którzy obecnie są bliżej lub też 

dalej od Trzyńca. W tym numerze mamy możliwość spotkać się z Ojcem Mariuszem Radaczyńskim, który był 
w naszej parafii wikarym od lata 1994 do lata 1995. Teraz jest na Morawach. 

  
Szczęść Boże. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników Mostu oraz trzynieckich parafian. 
Tym, którzy mnie już nie pamiętają – przedstawiam się: Mariusz Radaczyński, administrator w Rokytnici 

u Přerova, a poprzednio wikary w Trzyńcu (w 1994 r.). 
Bardzo miło wspominam ten jeden rok, przeżyty u Was, a zwłaszcza chcę jeszcze raz podziękować Ojcu 

Franciszkowi, którego czasami odwiedzam. 



A teraz o mej obecnej sytuacji; gdyby ktoś chciał mnie odwiedzić, znajdzie mnie na farze 
w Rokytnici u Přerova. Ale oprócz tej parafii mam jeszcze inne: Brodek u Přerova, Citov oraz Majetin - 

tę parafię mam od niedawna (poprzednikiem był Ojciec Cyril, który był zamordowany). Moje parafie to 
niewielkie wioski i dlatego trudno jest porównywać z pracą na przykład w Trzyńcu. Spróbuję je trochę opisać; 
w każdej parafii jest kościół (najstarszy i najpiękniejszy w Rokytnici). W każdym jest odprawiana niedzielna 
Msza św. Wikary – sąsiad pomaga mi  – więc mam tylko 3 niedzelne Msze św. Chcąc ocenić wiarę ludzi 
według uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej - to wynosi niecałych 10%, na przykład w Rokytnici około 110 
parafian. 

Jednak każda parafia jest inna; w Citovie jest w kościele stosunkowo więcej dzieci, w Brodku więcej 
całych rodzin (tzn. z tatusiem), a w Majetinie - najlepsza współpraca z „Obecním úřadem”. Jeżeli chodzi o 
naukę religii -  uczestniczy w niej około 80 dzieci. Niektóre chodzą ochotnie, inne chodzą bez pozwolenia 
rodziców, są tacy, którzy często zapominają  (chyba specjalnie), a połowa z nich nie chodzi w niedzielę na 
Mszę św. Jak widać bardzo dużo zależy od wychowania w rodzinie, a jedna godzina religii nie wystarczy, aby z 
„Honzíčka“  wychować porządnego człowieka, jak by niektórzy oczekiwali.                                       Oprócz 
dzieci przygotowuję już ponad rok 40 młodych do sakramentu bierzmowania, a także 4 pary do małżeństwa – 
czyli normalna kapłańska służba. Chrzcić w tym roku na razie nikt nie chce albo nikt się taki jeszcze nie 
urodził.                                                                          Ale można dosyć tych statystyk. Niedawno zapytał mnie 
12- letni ministrant, czy potem w seminarium nie będzie mu brakowało wiadomości z religii - późno dojeżdża 
ze szkoły i nie zdąży do „náboženství” w Brodku. Takich przykładów jest więcej - pani organistka 

ćwiczy ze scholą  we swym małym domku, itp. Tak więc zaczęliśmy remontować farę w Brodku. Po niej 
przyjdzie kolej na majetinską. Oczywiście oprócz radosnych są także i smutniejsze doświadczenia, jak to bywa 
w życiu (ale o nich może kiedyś indziej). Ważne jest, że widzę wokół ludzi, którzy po prostu potrzebują 
księdza nie tylko do pogrzebów i to nadaje sens mej posługi tutaj. W tej chwili - 20.02.2003 - na przykład 
przygotowuję wraz z młodzieżą „4- denní výlet pro děti“, które w niedzielę zaczynają ferie. Mamy w tym już 
niemałe doświadczenie i dlatego muszę pochwalić tutejszą młodzież za to, że w ten konkretny sposób wyrażają 
swoją wiarę. Przygotowywuję się także do odnowy misji (ostatnie były po wojnie - 2. światowej ). Może nie 
będą to misje tradycyjne, bo z powodu braku księży umówiliśmy się z kolegą księdzem na wymianę, ale 
parafianie tego bardzo potrzebują. 

Chciałbym także napisać parę słów o moim osobistym życiu. Niedługo będę dziękował Panu Bogu za 
mój pierwszy jubileusz –10 lat kapłaństwa. Muszę przyznać, że moje wcześniejsze wyobrażenia (gdy byłem 
jeszcze klerykiem ) różniły się od realiów – nigdy bym nie przypuszczał, że będę służył za granicą. Nie 
wszystkie sprawy są tak proste jak mi się wydawało przed 10 laty. Zwłaszcza ostatnie miesiące były ciężkie – 
po 2-miesięcznym leczeniu i operacjach zmarł na raka mój tato. Nie wiem, co Pan Bóg jeszcze zaplanował, ale 
ufam, że mnie będzie wiódł i posilał, dlatego bardzo potrzebuję modlitwy, tak jak każdy ksiądz, (polecam się 
waszym modlitwom). Dziękuję redakcji MOSTu, za tę okazję podzielenia się doświadczeniami. Dziękuję za 
pamięć, być może niedługo zaś odwiedzę Trzyniec.     

A gdyby ktoś chciał się skontaktować podaję adres: 
Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova, č. 130, 751 04 
Tel: 581 211849, mobil 721 364507 , e-mail: mariusz@volny.cz 
Szczęść Wam Boże. 
  

Ks. Mariusz Radaczy ński 
 

Papežská ro čenka na rok 2003 
  
První výtisk nového svazku Papežské ročenky na rok 2003 předložili Svatému otci státní sekretář kardinál 

Angelo Sodano a zástupce pro zahraničí záležitosti arcibiskup Leonardo Sandri spolu s těmi, kdo ji připravovali 
a vytiskli. 

Vatikán/VIS: Během roku 2002 byly navázány diplomatické vztahy s Quatarem, čímž počet států, s nimiž 
má Vatikán diplomatické styky, dosáhl 175. 

V oblasti církevní správy byly vytvořeny: 1 nová církevní metropole, 10 nových sídel biskupů, 1 
apoštolský exarchát, 2 apoštolské vikariáty, 1 osobní apoštolská administratura a 1 mise "sui iuris". Bylo 
povýšeno 9 metropolitních sídel, dále 4 biskupské stolce, 1 apoštolský vikariát a 1 apoštolská prefektura. 
Ustanoveno bylo 158 biskupů. 



Počet pokřtěných katolíků se celosvětově zvýšil ze 757 milionů v roce 1978 na 1 miliardu 61 milionů v 
roce 2001. V Africe došlo ke zvýšení o 148 %, značný nárůst byl zaznamenán v Asii, Americe a Oceánii, 
zatímco v Evropě počty zůstaly spíše stabilní. 

Počet osob v pastorační činnosti dosáhl 4.270.069, z toho: 4.649 biskupů, 405.067 kněží (z toho 266.448 
diecézních), 29.204 stálých jáhnů, 54.970 pastoračních asistentek a asistentů, 792.317 řeholníků, 31.512 členů 
sekulárních institutů, 139.078 laických misionářek a misionářů a 2.813.252 katechetek a katechetů. Navíc k 
řeholníkům v činných řádech a kongregacích je 51.973 řeholnic v kontemplativních komunitách. 

Počet kněží-řeholníků se snížil ze 139.387 na 138.619 v roce 2001, zatímco počet diecézních kněží 
vzrostl o 667. Počet stálých jáhnů se zvýšil o 4,9 %, členů sekulárních institutů o 2,7 %, laických misionářů o 
10,1 % a katechetů o 6,5 %. Počet kandidátů kněžství se mezi roky 2000 a 2001 zvýšil ze 110.583 na 112.244. 

Největší nárůsty byly zaznamenány v Asii, Africe a Americe, zatímco v Evropě a Oceánii došlo k 
mírnému poklesu. 

 
www.cirkev.cz 

 

Slovo otce biskupa 
  
Milí spolubratři a sestry, 
tak jako vloni i letos během prvních lednových dnů vyšli do celé naší republiky tříkráloví koledníci, aby 

koledováním získali do zapečetěných kasiček příspěvky na činnost díla Charity. 
V naší ostravsko-opavské diecézi vyšlo ke koledování cca 1 500 skupinek koledníků. Každá skupinka se 

skládala ze tří dětí a jednoho dospělého. Úspěch letošního koledování byl skutečně mimořádný. Celkem se letos 
vykoledovalo cca 7,4 mil. Kč proti 6,1 mil. Kč v loňském roce. Pro dokreslení: v celé republice se koledováním 
podařilo shromáždit sumu 40 mil. Kč. 

Vykoledovaná částka se bude rozdělovat následujícím způsobem: 65% zůstává místním Charitám , 15% 
dostane Diecézní charita, 10% je určeno na humanitární pomoc, 10% zůstává na režii sbírky a pro sekretariát. 
Jako příklad lze uvést, že tříkrálové koledování se použije na dostavby domů pokojného stáří, nákup 
polohovacích postelí pro nemocné, různé stavební úpravy stávajících zařízení, vybavení pracoviště pro terapii 
nebo rehabilitačních dílen atd. 

Za organizačním zajištěním, které je komplikované a náročné, je nutno vidět spoustu práce i mimořádné 
nasazení jak jednotlivých Charit, tak i jednotlivých pracovníků. Bez drobné, mravenčí práce na zajištění celého 
tříkrálového koledování by koledníci nemohli vyjít do ulic a jednotlivých domů. Je třeba ocenit i všechny 
koledníky, kteří jen pro dobro věci, bez nároků na odměnu chodili ve svém úseku po několik hodin dům od 
domu. Zajisté se ozvala i únava. Byly i výjimky, kdy koledníci nebyli vůbec vlídně přijati. Koledníci však také 
do každého domu a bytu přinášeli svým zpěvem i návštěvou kousek Božího světla. Koleda “My tři králové 
jdeme k vám”, patří asi vedle “Narodil se Kristus Pán, veselme se” k nejznámějším vánočním písním. 
Tříkrálovým koledováním se však zároveň probouzí i solidarita s trpícími, nemocnými a všelijak společensky 
handicapovanými lidmi. 

Pokud se někde ozvaly hlasy, že Charita “pomohla sama pro sebe”, je nutno uvést, že rozpočet celé naší 
Diecézní charity pro rok 2002 byl cca 172 mil. Kč. Tyto částky musí Charita a její vedoucí pracovníci získávat 
vlastní iniciativou od příslušných ministerstev, státních úřadů, od jednotlivých sponzorů atd. Je možno říci, že 
jednotliví odpovědní pracovníci Charity “koledují” během celého roku prakticky skoro každý den, aby získali 
prostředky pro charitní dílo. Celé charitní dílo slouží ke snížení bolesti a utrpení, které je skryto našemu 
pohledu a o kterém masmedia nereferují. 

Přiznávám, že mě jako biskupa celá Tříkrálová sbírka mimořádně potěšila a udělala mi velkou radost. 
Věříme, že každý dobrý skutek člověka nezůstane bez povšimnutí Boží prozřetelnosti a že každé dobré jednání 
člověka bude v Božím plánu odměněno. Ale přesto bych chtěl vyslovit a vyjádřit všem koledníkům, kněžím a 
pracovníkům Charit, i všem farníkům, kteří se angažovali, své osobní uznání a velké díky. A chtěl bych také 
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv obnosem přispěli k Tříkrálové sbírce. Vždyť i touto Tříkrálovou sbírkou se 
všichni podílíme na Ježíšových slovech: “Cokoliv jste učinili tomu nejmenšímu, mě jste učinili.” 

 
Žehná Vám 

+ František Václav, Váš biskup 



Tříkrálová sbírka 2003 
  
V období od 3. do 8. ledna probíhala v naší diecézi “Tříkrálová sbírka”. Dne 2. ledna v Ostravě 

koledníkům požehnal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz  v katedrále Božského Spasitele. 
Po mši svaté jim udělil na cestu požehnání a vyslal koledovat. “Vy nesete novinu o tom, že Bůh má rád tento 
svět a chce prostřednictvím vás dělat dobro” řekl dětem biskup Lobkowicz a dodal, že jejich posláním není 
jenom vybírat peníze na charitativní účely, ale také zpívat koledy a přinášet lidem od biskupa požehnání. 

Dobrovolná charita Třinec, která působí ve farnostech Třinec a Vendryně, vytvořila celkem 14 skupinek 
koledovníků (na Třinecku 6, ve Vendryni 3, v Bystřici 4, v Nýdku 2). Každá skupinka se svým vedoucím měla 
připraven vlastní scénář koledování, se kterým za lidmi přicházeli, navštívené obdarovali koledou, cukříky jako 
symbolem bílého zlata, či jinými drobnostmi - většinou výrobky dětí či chráněných dílen. 

A jak dopadla sbírka finančně: v obou farnostech se celkem vybralo 79.822,50 Kč. V letošním roce 2003 
se tedy naší Charitě Třinec navrátí 65 % vybraných prostředků, tedy kolem 51 tisíc Kč. Tuto částku Charita 
Třinec využije na plánované projekty takto: 

 
1. Příspěvky pro 30 sociálně potřebných dětí k úhradě týdenního táborového pobytu organizovaného 

naší charitou. 
2. Adopce na dálku - projekt Ukrajina - charita přispívá jednomu dítěti na školní výuku a potřeby pro 

toto dítě. 
3. Příspěvek pro Středisko Oáza ve Vendryni sloužící k letním pobytům pro děti a mládež. 
4. Příspěvek do chráněných dílen pro klienty Domu Sv. Josefa v Jablunkově. 

   
Zbylá vybraná částka (necelých 30 tisíc Kč) bude využita na humanit. pomoc u nás i v zahraničí a na 

projekty Diecézní charity v Ostravě. 
 
Koledování v letošním roce opět nebylo jednoduché, neboť v tomto období dosahovaly teploty i 20 

stupňů mrazu, také volně pobíhající psi byli kolikrát pro nás překážkou, ale my jsme byli naplněni vírou v Boha 
a dá se říci, že jsme vše zvládli. Jen se omlouváme těm, ke kterým jsme nedorazili osobně. Opravdu se nedá 
obejít tak velký region při tak malém počtu koledníků. Nyní si dovolím malou poznámku pro ty, kterým se 
nelíbí, že se koleduje také na prostranství u kostela: je to proto, že těch pár skupinek, které u nás koledují, 
nemůže stihnout  navštívit všechny, kteří by si přáli přispět na charitní dílo -  a  tak mají možnost právě zde. 
Vzkazuji jim, aby také jednou vyzkoušeli vyjít z tepla svých domovů, chodili dům od domu - v mrazu, v dešti, 
zpívali, nachodili několik kilometrů za den, vystavovali se riziku nachlazení, nějakého upadnutí na ledu, neboť 
chodíme i za tmy, či byli pokousáni psem apod… Koledování je náročné i na psychickou stránku každého 
vedoucího, mnohdy se nevyhneme posměchům některých lidí.... 

 
O to víc si charita cení  všech těch, kteří se aktivně na tomto koledování podílejí. Děkuji kněžím obou 

farností za podporu této sbírky, Otci Radkovi Drobiszovi za aktivní účast na koledování. Dále pak děkuji 
kolednickým skupinkám: rodině Kyvalských z Třince, rodině  Horniakové,  Janu a Marii Golasowským z 
Třince, rodině Czaplové, rodině Wawreczkové z Vendryně, rodinám Turoňové, Martynkové a Branné z 
Bystřice. Děkuji jim za to, že se opět nestyděli vyjít do ulic a naplnit tak poslání evangelizační i charitativní a 
věnovali svůj čas lásce potřebným. Děkuji také Vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli. 

 
Pán Bůh zaplať! 
 

Jiřina Horniaková, ředitelka dobrovolné Charity T řinec 
 

Więcej szcz ęścia jest w dawaniu ani żeli w braniu 
 

Orędzie Ojca Świetego Jana Pawła II na Wielki Post 2003 
 
Drodzy Bracia i Siostry!  
 



1. Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażowania na rzecz tych, którzy znajdują się w 
potrzebie, daje chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do Świąt Wielkanocnych poprzez autentyczną 
konfrontację własnego życia ze Słowem Bożym oświecającym codzienność wierzących.  

Jako myśl przewodnią tegorocznej refleksji wielkopostnej chciałbym zaproponować werset z Dziejów 
Apostolskich: "Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu" (20, 35). Nie chodzi tu o zwyczajne 
pouczenie moralne, ani o nakaz narzucany człowiekowi z zewnątrz. Skłonność do dawania jest niejako wpisana 
w naturę ludzką: każdy człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z innymi i realizuje się w pełni, gdy w wolności 
serca czyni dar z siebie.  

 
2. Nasze czasy naznaczone są niestety wpływami mentalności ulegającej wpływom drzemiącej w duszy 

ludzkiej skłonności do egoizmu. W środowisku społecznym, jak i w środkach masowego przekazu, człowiek 
często poddawany jest naciskom ze strony treści, które w sposób natarczywy i bezpośredni, albo 
zakamuflowany propagują kulturę doczesności i hedonizmu. Chociaż poświęca się wiele uwagi ofiarom klęsk 
żywiołowych, wojen i tym, którzy znajdując się w obliczu innych zagrożeń, niełatwo jest jednak budować 
kulturę solidarności. Duch tego świata wypacza wewnętrzną zdolność człowieka do bezinteresownego daru z 
siebie i kieruje ku zaspakajaniu własnych egoistycznych interesów. Rozpala się w nim pragnienie gromadzenia 
dóbr. Bez wątpienia jest rzeczą naturalną i sprawiedliwą, aby każdy, wykorzystując własne talenty, dążył do 
osiągnięcia tego, co jest mu do życia potrzebne. Jednak przesadna żądza posiadania przeszkadza człowiekowi 
otworzyć się na Stwórcę i na bliźnich. Jakże bardzo są aktualne w każdym czasie słowa św. Pawła do 
Tymoteusza: "(...) korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy 
zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień"(1 Tm 6, 10)!  

 
Wyzysk człowieka, obojętność na cierpienie innych, pogwałcenie norm moralnych, to tylko niektóre z 

konsekwencji żądzy wzbogacenia się. Jak nie uznać, w obliczu smutnej rzeczywistości trwałego ubóstwa, które 
dotyka znaczną część populacji świata, że poszukiwanie zysku za wszelką cenę oraz brak aktywnego i 
odpowiedzialnego zainteresowania dobrem wspólnym powoduje zgromadzenie wielkiej ilości zasobów w 
rękach niewielu, podczas gdy reszta ludzkości cierpi głód i opuszczenie?  

Apelując do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli, pragnę potwierdzić zasadę oczywistą, chociaż 
często nie przestrzeganą: trzeba szukać dobra nie tylko wąskiego kręgu uprzywilejowanych, ale dążyć do 
poprawienia warunków życia wszystkich. Tylko na takim fundamencie możliwe będzie budowanie porządku 
międzynarodowego prawdziwie odznaczającego się sprawiedliwością i solidarnością, który jest pragnieniem 
wszystkich.  

 
 
3. "Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu". Idąc za wewnętrznym przynagleniem, by czynić 

dar z siebie niczego w zamian nie oczekując, wierzący doświadcza głębokiej duchowej satysfakcji.  
Wysiłek chrześcijanina w celu promowania sprawiedliwości, jego zaangażowanie w obronie słabszych, 

jego humanitarne działanie płynące z troski o chleb dla tych, którzy są go pozbawieni, o opiekę nad chorymi 
oraz z pragnienia, by wychodzić na przeciw każdej potrzebie, czerpie energie z tego szczególnego i 
niewyczerpanego skarbu miłości, jakim jest całkowite oddanie się Jezusa Ojcu. Wierzący wezwany jest do 
naśladowania Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, który w doskonałym posłuszeństwie 
woli Ojca, uniżył samego siebie (por. Flp 2, 6 nn), oddając się nam w bezinteresownej i niczym 
nieograniczonej miłości, aż do śmierci na krzyżu. Z Kalwarii rozlega się w sposób wymowny przesłanie 
miłości Trójjedynego Boga skierowane do ludzi wszystkich narodów i czasów.  

 
Św. Augustyn zauważa, że tylko Bóg, Najwyższe Dobro, może zwyciężyć nędze świata. Miłosierdzie i 

miłość względem bliźniego powinny przeto wypływać z żywego kontaktu z Bogiem i do Niego ciągle się 
odnosić, ponieważ w trwaniu przy Chrystusie jest nasza radość (por.De civitate Dei,X, 6; CCL 39, 1351 ss.).  

 
4. Syn Boży pierwszy nas umiłował "gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8), nie żądając niczego w 

zamian, nie narzucając żadnych warunków a priori. W tym kontekście jakże nie uznać Wielkiego Postu jako 
okazji sprzyjającej odważnym, altruistycznym wyborom i praktykowaniu wielkoduszności? Czas ten 
umożliwia nam podjęcie walki z przesadnym przywiązaniem do pieniądza i podsuwa skuteczny oręż w postaci 
postu i jałmużny. Odmawianie sobie nie tylko tego, co zbyteczne, ale też czegoś więcej, aby podzielić się z 
potrzebującymi, prowadzi do zaparcia się siebie, bez którego nie ma autentycznego życia chrześcijańskiego. 



Karmiąc się nieustającą modlitwą, chrześcijanin daje świadectwo, że Bóg zajmuje pierwsze miejsce w jego 
życiu.  

 
Właśnie miłość Boga rozlana w naszych sercach winna inspirować i przemieniać nasze istnienie i nasze 

działanie. Niech się nie łudzi chrześcijanin, że będzie mógł poszukiwać prawdziwego dobra braci, jeśli nie żyje 
w miłości Chrystusa. Nawet wówczas, gdy byłby w stanie zmienić negatywne zjawiska w kwestiach socjalnych 
i politycznych, każdy wynik okazałby się krótkotrwały bez miłości. Sama zdolność dawania siebie innym jest 
darem Bożej łaski. Jak naucza św. Paweł: " (...) to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z 
[Jego] wolą"(Flp 2, 13).  

 
5. Współczesnemu człowiekowi, który często przeżywa rozczarowanie egzystencjalną pustką, i który 

poszukuje autentycznej radości i miłości, Chrystus proponuje przykład własnego życia i zaprasza do 
naśladowania Go. Tych, którzy Go słuchają prosi, by ofiarowali życie dla braci. Takie poświęcenie prowadzi 
do pełnej realizacji siebie i do radości. Dowodzi tego przykład tych mężczyzn i kobiet, którzy, rezygnując z 
bezpieczeństwa, nie wahali się zaryzykować własnego życia jako misjonarze w rożnych częściach świata. 
świadectwem tego są również decyzje młodych ludzi, którzy ożywieni duchem wiary poszli za głosem 
powołania kapłańskiego lub zakonnego, oddając się na służbę "zbawczych planów Boga". Potwierdza to 
również wzrastająca liczba wolontariuszy, którzy z natychmiastową gotowością poświęcają się ubogim, 
ludziom w podeszłym wieku, chorym i wszystkim, którzy są w potrzebie.  

 
Ostatnio byliśmy świadkami godnej pochwały solidarności z ofiarami powodzi w Europie, trzęsień ziemi 

w Ameryce Łacińskiej i we Włoszech, epidemii w Afryce oraz z ofiarami wybuchów wulkanów na Filipinach, 
nie zapominając o dotkniętych nienawiścią i wojną w innych częściach świata.  

 
W tych okolicznościach środki masowego przekazu spełniają ważną rolę, umożliwiając bardziej 

bezpośredni udział w wydarzeniach i ożywiając gotowość pomocy tym, którzy doznają cierpienia i trudności. 
Niekiedy motywem działań na rzecz innych jest nie tyle imperatyw chrześcijańskiej miłości, co naturalne 
współczucie. Ten jednak, kto wspomaga bliźniego, cieszy się zawsze przychylnością Boga. W Dziejach 
Apostolskich czytamy, że Tabita zostaje ocalona, ponieważ czyniła dobro innym (por. 9, 36 nn). Centurion 
Korneliusz otrzymał życie wieczne za swoją wielkoduszność (por. Mt 25, 40).  

Służba potrzebującym może być dla "oddalonych" opatrznościową drogą ku spotkaniu z Chrystusem, 
ponieważ Pan ponad miarę wynagradza dobro czynione bliźniemu (por. Mt 25, 40).  

 
Życzę z całego serca, aby okres Wielkiego Postu był dla wierzących czasem dawania świadectwa 

Ewangelii miłości na każdym miejscu, ponieważ powołanie do miłości miłosiernej stanowi centrum 
autentycznej ewangelizacji. Przyzywam wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła. Niech Ona towarzyszy nam na 
wielkopostnych drogach. Z serca wszystkim błogosławię.  

 
Jan Paweł II  

Watykan, 7 stycznia 2003 r.  
 

Pořad bohoslužeb v b řeznu 
 

1. Neděle 2.3.2003 – 8. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
2. Středa 5.3.2003 – Popeleční středa, den přísného půstu od masa a půstu újmy, začíná doba postní. 
3. Neděle 9.3.2003 – 1. neděle postní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
4. Neděle 16.3.2003 – 2. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
5. Středa 19.3.2003 – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. 
6. Neděle 23.3.2003 – 3. neděle postní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 
7. Úterý 25.3.2003 – Slavnost Zvěstování Páně. 
8. Neděle 30.3.2003 – 4. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky. 
9. Pátek 4.4.2003 – první pátek v měsíci. 
10. Neděle 6.4.2003 – 5. neděle postní, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky. 



11. Po celou postní dobu se koná každý pátek v 16.30 hodin a neděli v 16.20 hodin pobožnost Křížové 
cesty v tom jazyce, v jakém je sloužena nedělní večerní mše svatá. V neděli pak po Křížové cestě je 
svátostné požehnání. 

12. Každou neděli (mimo postní dobu) půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější 
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo. 

13. 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. 

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 b řeznu 
  
8. neděle v mezidobí (2.3.) 
1. čtení: Oz 2,16b.17b.21-22; 2. čtení: 2 Kor 3,1b-6; Evangelium: Mk 2,18-22 
Žalm: odp. Hospodin je milosrdný a milostivý. 
ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
  
1. neděle postní (9.3.) 
1. čtení: Gn 9,8-15; 2. čtení: 1 Petr 3,18-22; Evangelium: Mk 1,12-15 
Žalm: odp. Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. 
ref. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. 
  
2. neděle postní (16.3.) 
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2. čtení: Řím 8,31b-34; Evangelium: Mk 9,2-10 
Žalm: odp. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 
ref. W krainie życia będę widział Boga. 
  
3. neděle postní (23.3.) 
1. čtení: Ex 20,1-17; 2. čtení: 1 Kor 1,22-25; Evangelium: Jan 2,13-25 
Žalm: odp. Pane, ty máš slova věčného života. 
ref. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 
  
4. neděle postní (30.3.) 
1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení: Ef 2,4-10; Evangelium: Jan 3,14-21 
Žalm: odp. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 
ref. Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 
  
5. neděle postní (6.4.) 
1. čtení: Jer 31,31-34; 2. čtení: Žid 5,7-9; Evangelium: Jan 12,20-33 
Žalm: odp. Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
ref. Stwórz, o mój Boże, we  mnie serce czyste. 



 

Úmysly Apoštolátu modlitby - b řezen 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 v Božím lidu rostlo vědomí, v každém jednotlivě i v jeho pastýřích, jak je důležitá 

svátost smíření, dar Boží milosrdné lásky. 
2. Úmysl misijní: Aby místní církve v Africe, uprostřed současných nesvárů, cítily naléhavost přesvědčivého 

a statečného hlásání evangelia. 
3. Úmysl národní: Za plenární sněm, aby přispěl k rozvinutí všeobecného kněžství a zodpovědného poslání 

laiků v církvi a k docenění služby svátostného kněžství. 


