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Boliwia

„Naucz mnie, Panie, czynić wolę Twoją, bo Tyś jest Bogiem moim.” 

bp Wacław Świerzawski

W sobotę 18.1. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Sympatyków Radia Maryja. Oprócz 
wspólnej modlitwy, przekazywaniu i składaniu życzeń oraz łamaniu opłatkiem mieliśmy tę przyjemność gościć 
między nami Ojca Eligiusza OFM z klasztoru franciszkanów w Jabłonkowie posługującemu od paru lat w 
parafii jabłonkowskiej. Głównym tematem spotkania było powołanie misjonarzy oraz ośrodki misyjne w 
świecie. Ojciec Eligiusz wie, jak trudna, wymagająca wiele wyrzeczeń jest praca i życie misjonarza. Jaką trzeba 
mieć kondycję fizyczną, dobre zdrowie i wytrzymałość psychiczną. Z dala od rodziny, ale z nieustającą opieką 
Pana Boga dającą siły do przetrzymania każdego dnia. Bracia Ojca Eligiusza są misjonarzami. Przed laty po 
uzyskaniu święceń kapłańskich, czując powołanie misyjne napisali prośbę i dostali skierowanie do ośrodków 
misyjnych w Boliwii. Należą tak jak Ojciec Eligiusz do zakonu franciszkanów. Jeden z braci jest na placówce 
misyjnej 25 lat a drugi przeszło 20 lat. Między sobą porozumiewają się raczej drogą radiową, ponieważ ich 
ośrodki są oddalone od siebie przeszło 600 km. Co trzy lata mają możliwość odwiedzić swoje strony rodzinne. 
Boliwia leży w sercu Ameryki Południowej. Na ogół panuje klimat tropikalny. W paśmie wysokich Andów jest 
klimat bardziej surowy. W strefie wyżynno-nizinnej tropikalne upały i dużo wilgoci. Boliwia należy do państw 
biedniejszych. Rodziny są bardzo liczne – po 10, 14 dzieci. Pomimo trudnych warunków do przetrwania, ludzie 
są przeważnie spokojni, nie przejmują się ubóstwem, mają na wszystko czas. Dzieci bardzo wcześnie muszą 
pomagać, pracować i zarabiać na życie.

W Boliwii ludzie są bardziej spontaniczni. Oprócz religii katolickiej są też i inne. Ojcowie franciszkanie 
w ubiegłym roku obchodzili 25 lecie swojego pobytu w Boliwii. Brak jest kapłanów, mało jest ośrodków 
duszpasterskich w stosunku do potrzeb. Najwięcej pracuje się z młodzieżą i dziećmi a przez nich katechizuje 
się rodziców. Z braku dostatecznej ilości księży i sióstr zakonnych istnieje konieczność organizowania 
mniejszych ośrodków duszpasterskich w których prowadzi się katechezę, przygotowania do pierwszej komunii 
świętej i do bierzmowania. Oprócz tego są jeszcze małe, odległe wioski w których pojawiają się siostry lub 
katecheci raz w tygodniu. Po wizycie Ojca Świętego w roku 1988 wzrosła liczba powołań, ale wciąż jest ich za 
mało. Jeżeli ks. biskup wizytuje poszczególne ośrodki, to wtedy w okresie dwóch dni przeznaczonych na dane 
miejsce, dzieci i dorośli przystępują do komunii świętej, do bierzmowania, do sakramentu małżeństwa a także 
do chrztu, bo zdarza się, że starsze osoby nie są ochrzczone. Taka okazja zdarza się raz na kilka miesięcy.

Msza święta jest bardzo dynamiczna. Śpiewom towarzyszy klaskanie. Wszystkie pieśni są bardzo 
rytmiczne. Podczas uroczystych mszy wprowadza się tradycyjne tańce. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Figury 
Matki Bożej czy innych świętych zawsze są ubrane w jakieś stroje z materiałów. Na każde święto szyje się 
nową sukienkę.

Ojciec Eligiusz bardzo pięknie i z wielkim wzruszeniem opowiadał o swoim pobycie w Boliwii i 
spotkaniu ze swymi braćmi. Podróż trwała około 36 godzin. Mieliśmy możliwość zobaczyć piękno przyrody, 
architekturę kaplic, uroczystości kościelne, domy mieszkalne, ośrodek misyjny a także mieszkańców i ich 
dzieci. Tak jak podkreślał Ojciec Eligiusz, iż pomimo wielkiej biedy, braku podstawowych rzeczy potrzebnych 
do codziennego życia są to ludzie bardzo radośni i życzliwi. Widzieliśmy to także na diapozytywach, które 



Ojciec przywiózł z Boliwii a nam wyświetlał na spotkaniu. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał drewniany 
krzyżyk oraz obrazki świętych z modlitwami z Boliwii.

Na zakończenie Ojciec Eligiusz podziękował wszystkim obecnym za dary oraz poprosił o modlitwę o 
nowe powołania misyjne i pamięć w modlitwie za misje i wszystkich misjonarzy. Spotkanie zakończył 
pięknym cytatem: „Pan Bóg daje każdemu odpowiednią misję do spełnienia na ziemi a zależy od człowieka jak 
ją odczyta i czy będzie ją dalej wypełniać.”

Irena Szymonik

Z historii naszej parafii i kościoła parafialnego – III

W dzisiejszym numerze mamy możliwość po raz trzeci wczytać się we wspomnienia z historii naszej 
parafii i kościoła parafialnego. Pan Władysław Zientek opowiedział nam tym razem o dawniejszym 
wyposażeniu kościoła oraz o przebiegu niektórych nabożeństw i uroczystości kościelnych. Wczytajcie się więc 
w następujące rozdziały – dla niektórych będzie to przypomnienie tamtych czasów, dla innych (a wydaje mi 
się, że jest nas niestety coraz więcej) będzie to coś nowego z historii naszej wspólnoty parafialnej.

Wyposażenie kościoła

Porównując dzisiejsze wewnętrzne wyposażenie kościoła z poprzedzającym okresem nie doszło do 
zasadniczej zmiany, nastąpiło natomiast częściowe przemieszczenie inwentażu i jego innowacja. Główny 
ołtarz, przy którym odprawiano mszę św. przed II-gim Soborem Watykańskim, zastąpiono na mocy uchwał 
soborowych ołtarzem posoborowym, tzw. stołem ofiarnym. Wyposażenie głównego ołtarza nie doznało prawie 
żadnej zmiany, zmieniła się tylko ilość świec na tym ołtarzu, dawniej było tam 10 świeczników. W święta i 
niedziele adoracyjne na błogosławieństwo sakramentalne, które następowało zawsze po mszy św. ustawiano na 
ołtarz dodatkowo dwa pięcioramienne świeczniki. Z przodu prezbiterium, w miejscu, gdzie przystępuje się do 
komunii świętej znajdowała się balustrada (nazywano ją kratkami). Wierni, przystępowali do komunii świętej 
w szeregu – w pozycji klęczącej.

Na przełomie lat 70-80 ubiegłego wieku doszło do wymiany posadzki około głównego i bocznych 
ołtarzy, starą posadzkę zastąpiono marmurowymi płytami. Dalej doszło do przemieszczenia dwóch bogato 
rzeźbionych konfesjonałów z dębowego drzewa, dostosowanych do gotyckiego stylu całego kościoła, które 
pierwotnie stały obok bocznych ołtarzy, na obecne miejsce pod pawlacz. W miejsce przemieszczonych 
konfesjonałów zawieszono płaskorzeźby I i XIV stacji Drogi Krzyżowej, które pierwotnie znajdowały się na 
ścianach obok ołtarza głównego (obecnie wisi tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej). W miejscu pod 
chórem, gdzie stoją obecnie konfesjonały, stała z prawej strony figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą 
zafundowała p. Thedrelowa, żona byłego dyrektora huty trzynieckiej jako dar na podziękowanie Panu Bogu za 
uzdrowienie ciężko chorego dziecka. Figura ta stoi teraz w przedzie kościoła obok prawego bocznego ołtarza. 
Miejsce drugiego konfesjonału zajmował Boży Grób, który jednak z powodu panującej tam ciasnoty podczas 
obchodów Triduum Paschalnego przesunięto początkiem lat czterdziestych do prawej nawy kościelnej. 
Stajenka (Betlejemek) stała pierwotnie w lewej nawie kościelnej. Była obszerniejsza od obecnej i bogatsza w 
wyposażeniu, o wiele więcej było figurek, których ilość z biegiem lat malała na skutek zdarzających się 
stłuczek. Stajenka w całej swej szerokości stała na tle wysokich kulis, a nad nią były rozświecone 
różnokolorowe światełka, montaż których pochłaniał dużo czasu i umiejętności ze względu na ówczesny 
poziom techniczny. Pomysł przeniesienia stajenki betlejemskiej na obecne miejsce po prawej stronie kościoła 
okazał się trafny i uzasadniony, ponieważ wierni nie muszą przechodzić po adoracji Nowonarodzonego przez 
kościół, ale mogą skorzystać z bocznego wyjścia obok Betlejemku.

Do wyposażenia kościoła należały również chorągwie używane przede wszystkim w czasie procesji 
rezurekcyjnej i podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała. Chorągwie były rozmieszczone symetrycznie 
wzdłuż kościoła, umocowane na bokach ławek, po trzy z każdej strony. Na święta wielkanocne i na Boże Ciało 
ustawiano w lewej nawie kościelnej baldachim używany do procesji. W okresie zimowym na posadzce kościoła 
pokładano chodniki (potocznie nazywane tepichami, po czesku “běhouny”), które częściowo eliminowały 
chłód z podłogi. Tu należy podkreślić, że zimy były srogie i długotrwałe, a ogrzewanie kościoła żadne.

W początkach lat siedemdziesiątych rozpoczęto wymianę pokrycia wieży oraz później na bieżąco dachu 
kościoła, zamieniając specjalny łupek angielski blachą miedzianą.



Wnętrze kościoła oświetlały trzy okazałe żyrandole. Dwa z nich były miedziane i uległy niemieckiej 
konfiskacie wojennej. Pozostał tylko trzeci, obecnie używany, przesunięty z przedniej do środkowej części 
kościoła. Sposoby i systemy oświetlenia kościoła były zmieniane i udoskonalane w zależności od rozwoju 
postępu technicznego.

Nabożeństwa

Do wielce uroczystych i okazałych należały nabożeństwa procesji rezurekcyjnej i procesji Bożego 
Ciała. W okresie przedsoborowym mszę świętą w Wielką Sobotę odprawiano już rano. Podczas Gloria 
następowało “rozwiązanie” dzwonów. Niektóre z obecnie wieczornych ceremonii zostały odprawione w 
sobotnie rano, natomiast późnym sobotnim popołudniem rozpoczęło się tylko uroczyste nabożeństwo procesji 
rezurekcyjnej. Po zaintonowaniu przez celebranta (księdza) pieśni Chrystus Zmartwychwstał wyruszała od 
Bożego Grobu procesja na zewnątrz kościoła. Wybrane osoby z pośród wiernych niosły baldachim, paschał, 
figurę Zmartwychwstałego Chrystusa, krzyż z umieszczoną na nim stułą oraz chorągwie. Obok baldachimu 
niesiono również cztery latarnie. Śpiew licznej rzeszy wiernych uczestniczących w procesji wspomagała 
orkiestra, która tradycyjnie brała czynny udział w procesji. Cała procesja stwarzała podniosły i uroczysty 
nastrój. W czasie błogosławieństwa chór śpiewał pieśń “Aurora coelum” oraz “Regina coeli”, uroczystość 
zakończono uroczystym “Te Deum”.

Niemniej uroczyście odbywały się procesje Bożego Ciała, które jednak z powodu likwidacji 
uroczystości Bożego Ciała przez reżym komunistyczny przeniesiono z czwartku na niedzielę, ale procesja nadal 
wychodziła na zewnątrz kościoła i szła tak samo jak i dzisiaj do czterech ołtarzy. Ich wystrój pozostał prawie że 
ten sam, zmieniła się tylko ich konstrukcja (obecnie między innymi jest łatwiejszy montaż ołtarzy). W procesji 
brała udział prawie cała wspólnota parafialna, orkiestra oraz połączone chóry – polski i czeski, które upiększały 
przebieg uroczystości melodyjnymi pieśniami, komponowanymi wyłącznie na tę okazję. W latach 
siedemdziesiątych dochodziło do dalszej eskalacji ograniczeń działalności pozakościelnej, w skutek czego 
między innymi przeniesiono procesję do wnętrza kościoła.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej było przed reformą liturgiczną samodzielnym nabożeństwem, nie 
następowała po nim msza święta. Zwyczajem było, że przy poszczególnych stacjach modlono się w różnych 
intencjach zamawianych przez wiernych. W modlitwach posługiwano się wyłącznie tekstami zawartymi w 
książkach modlitewnych, przeznaczonymi dla danej stacji. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wierni 
przechodzili około ołtarza w celu ucałowania relikwii św.

Obrzędy pogrzebowe

Kondukt czyli orszak pogrzebowy wyruszał przeważnie z domu zmarłej osoby lub z kaplicy szpitalnej 
znajdującej się w owym czasie na terenie huty trzynieckiej. Do miejscowości zbyt odległych przywożono 
księdza wraz z ministrantami kolasą, w przeciwnym wypadku szedł na piechotę. Pogrzeby odbywały się z 
różnych części miasta – z Kanady, Łyżbic, Lesznej, Borku… Najgorzej było zimową porą, kiedy to dokuczał 
silny mróz, a było trzeba pokonać np. drogę z Kanady do kościoła parafialnego. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych, na skutek wzrastającego ruchu kołowego, zakazano orszakom pogrzebowym przechodzić 
przez miasto i z powodu tych rozporządzeń pogrzeby zaczęły się odbywać z kościoła.

Ceremonia pogrzebowa w kościele w czasie przedsoborowym odbywała się bez mszy św., ta z reguły 
była odprawiana za duszę zmarłego następnego dnia rano. Katafalk czyli podwyższenie, na którym spoczywała 
trumna składał się z czterech części, które montowano w jedną całość, tworząc tym dwustopniowe 
podwyższenie, na które dodatkowo ustawiano katafalkowy stół. Cały katafalk był pokryty czarnym suknem a 
obok niego ustawiano dziesięć świeczników! Katafalk ten sprawiał niemałe trudności i problemy służbie 
pogrzebowej i kościelnej. Po pierwsze – zawsze był problem z ustawieniem trumny na stosunkowo zbyt 
wysokim podwyższeniu; po drugie – katafalk ze względu na jego rozmiary (długość około 4 m) był 
przechowywany w stodole, która znajdowała się na miejscu dzisiejszego nowego cmentarza, a była to niemała 
odległość na przeniesienie znacznej wagi poszczególnych części katafalku. Najgorzej było zimą, kiedy to 
brodzenie w głębokim śniegu wymagało znacznego wysiłku.

W pochówku na cmentarzu, co należy dzisiaj szczególnie podkreślić i przypomnieć, uczestnicy 
pogrzebu brali czynny udział w modlitwie i śpiewie nad grobem zmarłego. Było dawniej zwyczajem, iż zgon 
parafian oznajmiał niewielkiej wagi dzwon (około 40 kg), zwany “sygnaturką”, który był umieszczony na małej 
wieży kościelnej. Kiedy dzwon wydzwaniał w dwu odstępach, oznaczało to, że zmarła kobieta, kiedy w trzech 



odstępach, to zmarłym był mężczyzna – potocznie mówiono, iż dzwonią “konajączkę”. Po oddzwonieniu 
małym dzwonem następowało dzwonienie wielkim dzwonem.

W czasie wojny były odprawiane msze żałobne (Requiem) za dusze poległych żołnierzy, wtedy to 
stawiano na katafalkowym stole atrapę trumny, która symbolizowała trumnę zmarłych.

Warto jeszcze przypomnieć, że również w czasie wojny na terenie miasta Trzyńca czas od czasu 
przejściowo znaleźli się księża, którzy pragnęli odprawić mszę świętą. Było im to umożliwione w ten sposób, 
że obok mszy świętej odprawianej przy głównym ołtarzu, odprawiali tzw. “cichą” mszę św. przy bocznym 
ołtarzu. Tak więc w kościele były równocześnie odprawiane dwie msze święte, jedna przy głównym, a druga 
przy bocznym ołtarzu.

Władysław Zientek

Modlitba malého ministranta

Pane, ty jsi ke mně přišel! Jsi teď se mnou. Máš mě moc rád. V jedné písničce se zpívá: „Boží láska je 
jako slunce, ta je vždycky všude přítomná…“

Mám rád slunce, Pane. Když se ráno probudím a do oken svítí sluníčko, hned je všechno veselejší. 
Vyskočím z postele a hned mám dobrou náladu, všechno mi jde potom taky líp od ruky. Sluníčko vnikne 
všude… Tvoje láska, Pane, je taky všude – je jako to slunce, jak to říká ta písnička. Tvá láska je všude 
přítomná. Je jako sluníčko, které vyžene ráno tmu ze všech koutů. Všude, kam se dostane, všechno prosvítí, 
prozáří a proteplí. Když nás máš rád, Pane, je všechno taky krásné. Když jsi se mnou po svatém přijímání, je to 
tak krásné, jako když ve mně svítí sluníčko. Je mi s tebou moc hezky.

A ta písnička taky říká: „Boží láska může změnit i tebe, když svolíš ještě dnes…“ Já bych chtěl, aby mě 
tvoje láska změnila, Pane Ježíši. Abych byl každý den o trochu lepší, hodnější, milejší – a ne tak protivný, jako 
někdy jsem.

A já znám ještě jednu písničku, která zpívá o sluníčku. „Slunce ať svítí, kde jsi ty. Ať ozáří celou  zemi, 
všechno zlé ať v dobré změní – slunce ať svítí, kde jsi ty.“ Moc se mi ta písnička líbí. A já taky vím, že ty sám, 
Pane, jsi jednou řekl: „Tak sviť vaše světlo před lidmi, aby ho lidé viděli…“

Já podle tebe musím tedy být jako světlo. Mám být jako světlo, které všude září, všechno osvětluje, svítí 
na všechny strany, každému bez rozdílu… Já to moc neumím, někdy si nevím rady s tím, jak mám svítit, jsem 
jen takové maličké světýlko – asi jako měli ti svatojánští broučci v knížce od Jana Karafiáta, kterou znám. Ale 
já chci svítit, pane Ježíši. Chci, protože ty mi říkáš, abych svítil. Když jsi ve mně, když ke mně přijdeš ve 
svatém přijímání, je ve mně tvoje světlo. Tvoje světlo mě prozáří, naplní mě celého  - takže potom já taky budu 
svítit. Chci se proto usmívat – ne  mračit – protože ty jsi se mnou. Chci dělat druhým radost – všem doma – i u 
babičky, u tety, ve škole, mezi kamarády a kamarádkami, prostě všude, kde zrovna budu … Ty sviť ve mně, 
Pane, a já budu svítit kolem sebe. Budu dělat jen hezké věci, nebudu se už mračit, nebudu fňukat nebo hubovat, 
nadávat, když se mi něco nebude líbit…

Pomoz mi, Pane Ježíši, abych byl vynalézavý v tom, jak a komu svítit – ukaž mi to nějak, napověz mi, 
řekni mi to, ano? Abych nebyl jako takové blikavé světýlko, které nedává velké světlo – světýlko, které někdy 
svítí a někdy ne… Ale chci si v každém přijímání tvého Těla brát od tebe světlo – protože ty jsi jako slunce, 
Pane, ty jsi slunce, které dává všemu život, radost! Ty jsi jako veliké světlo, které nikdy nemůže zhasnout. A to 
je krásné!

DUCHOVNÍ DESATERO OTCE PIA

1. Představme si každé ráno Ježíše tichého a pokorného Srdcem jako vzor. V něm buď naše víra, naděje a  
láska.

2. Duši i obličej stále uchovávejme v jasu, i když jsme sami.
3. Přemýšlejme každého jitra před Bohem, co bychom měli udělat, abychom dali bližnímu útěchu a pomoc.
4. Předvídejme příležitosti při nichž se musíme přemáhat, abychom byli ochotni odpouštět urážky.
5. Buďme shovívaví k nedostatkům i  vadám a uznávejme dobré vlastnosti druhých. Naučíme se tím 

trpělivě snášet obtíže druhých.



6. Navykněme si laskavým výrazům, pozdravu a úsměvu při setkáních a  jiným formám křesťanské 
zdvořilosti.

7. Ustupme v nezásadních věcech mínění druhých.
8. Nic nevytýkejme bez přidání laskavého slova.
9. Chovejme se tak, aby si lidé našich ctností vážili, sami se jimi nechlubme. Hlavně neponižujme ty, kteří 

je nemají.
10. Buďme ochotni žádat o prominutí, když jsme se provinili.

O. Pio považuje ty, kdo se rozhodnou podle těchto pokynů žít, za své duchovní syny a dcery.

Ranní modlitba O. Pia

Maria, naše nejsladší Matko a Rodičko Vtěleného Slova, klečíme zde před Tebou, když se rozbřeskl 
nový den, nový velký dar Boží.

Celou naši bytost vkládáme do Tvých rukou a do Tvého srdce, všechno v nás ať je Tvoje: rozum a vůle, 
naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou v nás utvářej nový život, život Tvého Ježíše.

Královno nebes, podporuj i sebemenší skutky naše svým mateřským vnuknutím, dej, aby při mši svaté a 
neposkvrněné Oběti se staly všechny čistými a Bohu milými.

Dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás Pán Ježíš očekává a oč ustavičně toužebně prosí Tvé 
svaté Srdce!

Spotkanie z Madzią Buczek

„Proszę was tylko o pięć minut dziennie, bo to tylko tyle trwa odmawianie jednej dziesiątki różańca.”
Madzia Buczek

Wielka radość ogarnęła wszystkich, kiedy dowiedzieliśmy się o przyjeździe Madzi Buczek do 
Jabłonkowa. Pani Danka Jaś zorganizowała autobus. No i dnia 11.1. pełny autobus dzieci z Trzyńca i z 
Wędryni wraz ze swoimi rodzicami wyruszył do Jabłonkowa. W kościele przy klasztorze sióstr elżbietanek 
czekały już na spotkanie dzieci z Podwórkowego kółka Różańcowego z Jabłonkowa oraz Madzia Buczek ze 
swoją mamusią. Mszę świętą odprawił Ojciec Cherubin OFM, który jest opiekunem dzieci z kółek 
różańcowych. Madzia w swym przemówieniu do dzieci podkreśliła potrzebę odmawiania różańca właśnie teraz 
w ogłoszonym Roku Różańcowym przez papieża Jana Pawła II. Po zakończeniu wszyscy spotkali się w salce 
obok kościoła, gdzie odbyła się druga część spotkania – kolędowanie oraz łamanie się opłatkiem. Jaka radość 
dla wszystkich dzieci i wielkie wzruszenie, kiedy każdy z osobna mógł podejść do Madzi z opłatkiem. W 
bardzo przyjemnej atmosferze, wspólnym posiłku i śpiewaniu kolęd czas bardzo szybko mijał. Trzeba było 
pożegnać się z Madzią i wyruszyć w powrotną drogę.

Trochę historii dla tych, którzy jeszcze nie znają, kto to jest Madzia Buczek. Podwórkowe Koła 
Różańcowe Dzieci powstały w lipcu 1997 roku. Był to czas wakacji. Do Madzi Buczek przyszła grupka 
zaprzyjaźnionych dzieci z propozycją założenia „gangu”. Pomysł nie spodobał się Madzi, która zaproponowała 
inną formę wykorzystania czasu. Tak zrodziły się PKRD. Każde dziecko posiada własną legitymację i 
zobowiązuje się do odmawiania przynajmniej jednej tajemnicy Różańca Świętego dziennie. Do kółek mogą 
należeć także najbliżsi – rodzice, dziadkowie, krewni. Dzieci z podwórkowych kółek różańcowych 
pielgrzymują na Jasną Górę od 1999 roku. Wtedy to 21 marca odbyła się pierwsza pielgrzymka, która 
zgromadziła kilka tysięcy dzieci wraz z opiekunami. Z naszego terenu także bierzemy udział w pielgrzymkach 
do Częstochowy. Nie każdy wie, że najbardziej u Madzi trzeba podziwiać to, że mając wtedy dopiero 9 lat, 
pomimo bardzo wielkich cierpień zdrowotnych, które wszystkie ofiarowała za pokój w rodzinach i na całym 
świecie, potrafiła znaleźć w sobie jeszcze tyle siły, by usłuchać natchnienia Ducha Świętego i założyć dziecięce 
kółka różańcowe. Mało tego, Madzia ma swoje miejsce w cotygodniowych audycjach Radia Maryja, także 
strony w internecie i całą agendę wysyłania legitymacji i korespondowania z całym światem. Dziś koła 
zrzeszają około 90 tysięcy dzieci z 22 krajów świata. Do tej wielkiej wspólnoty należą także dzieci z Trzyńca z 
swoimi opiekunami. Od października ubiegłego roku także 13 dzieci oraz 4 dorosłe osoby z Wędryni, które 



spotykają się prawidłowo dwa razy w miesiącu, by odmawiać wspólnie różaniec. Na naszym terenie jeszcze 
dzieci z Jabłonkowa i z Ropicy należą do tej wielkiej rodziny. Kto będzie następny? Kto przyjedzie na wspólne 
wiosenne spotkanie dzieci kółek różańcowych do Jabłonkowa? Modlimy się, by nasza rodzinka rozrastała się 
także u nas tak, jak to ma miejsce w świecie.

Jeszcze parę słów Ojca Świętego Jana Pawła II: „Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi 
na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i 
globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. 
Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i 
młodzieży a rodzice przeżywają nieraz udrękę stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko 
doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie narkotyków, 
pokusom przemocy, najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy. Modlitwa różańcowa za dzieci, a 
bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu 
„modlitewnej przerwy” całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi 
pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.”

Irena Szymonik

Blahopřání

Milý Otče Františku,
u příležitosti Vašich narozenin, které v těchto dnech slavíte, Vám přejeme hodně štěstí, pohody a 

spokojenosti v kněžské službě. Modlíme se za Vás a spolu s žalmistou prosíme “ať Vám Hospodin žehná po 
všechny dny Vašeho života”!

Vaši třinečtí farníci

Z powinszowaniami zwracamy się również do naszego Ojca Antoniego, który 13-go lutego będzie 
obchodzić swoje 87 urodziny. Wypraszamy Ojcu u naszego dobrego Pana wiele łask i błogosławieństw oraz 
wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych.

Parafianie trzynieccy

QUO VADIS – film dla nas

W dniach od 16.01. do 19.01.2003 mogliśmy w naszym trzynieckim kinie Kosmos obejrzeć znakomity 
polski film w reżyserii Jerzego Kawalerowicza pt. QUO VADIS, który był nakręcony na podstawie powieści 
wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza (autor za tę opowieść zyskał w roku 1905 Nagrodę Nobla). 
Film ten zapewne przywabił dużo widzów. Był gorąco polecany zwłaszcza nam – chrześcijanom, żeby 
przybliżyć nam te trudne czasy i dzieje za panowania cesarza Nerona w starodawnym Rzymie. Pragnę się 
podzielić z czytelnikami MOSTu moimi wrażeniami a tym, którzy nie obejrzeli filmu (czego niech żałują 
doprawdy!), przybliżyć nieco treść tej wielkiej epopei.

Film ten przedstawia nam na tle drastycznych nieraz scen piękną, czystą miłość między chrześcijanką –
młodą dziewczyną Ligią a Rzymianinem – poganinem Markiem Winicjuszem. Akcja filmu toczy się 
trzydzieści lat po ukrzyżowaniu Jezusa w Rzymie i jego okolicy. Możemy się tu spotkać z apostołem Piotrem, 
który nieustannie naucza lud boży o prawie wzajemnej miłości i odpuszczenia. Reżyser dobrał wspaniałą 
obsadę aktorską – w rolach głównych zobaczyliśmy Magdalenę Mielcarz (Ligia), Pawła Deląga (Winicjusz),
Michała Bajera (Neron) Bogusława Lindę (Petroniusz). W roli Piotra mogliśmy obejrzeć znanego nam 
Franciszka Pieczkę. Cesarz Neron przedstawia nam się jako człowiek – okrutnik, zuchwalca i lekkomyślny 
innowierca, który żyje życiem bogatym i rozpustnym, ale w głębi jego duszy jest pustka i nikczemność. Ów 
człowiek postanawia spalić Rzym – miasto bogate i pełne chluby, przysądzając winę chrześcijanom, w wyniku 
czego rozpoczyna prześladowanie ich w nieludzki sposób. I tu właśnie widzowie mogą obejrzeć drastyczne 
sceny – chyba najstraszniejsze w filmie, gdy to chrześcijanie są wydawani na pożarcie lwom! Są to sceny 
naprawdę straszne, ale cóż, tak było…To jedna strona medalu – okrucieństwo i niesprawiedliwość. Drugą 



stroną medalu to fakt, iż na tle tego okrucieństwa rodzi się czysta i niewinna miłość, przez którą nawraca się 
Rzymianin Winicjusz i poznaje życie chrześcijan, ich przykazania, słucha słowa Bożego głoszonego przez 
apostoła Piotra, w końcu przyjmuje naukę chrześcijańską i daje się ochrzcić. Pięknie została ujęta w tym filmie 
postać apostoła Piotra, który przypomina nam dzisiejszego Ojca Świętego, nawołującego pomimo wszystko 
ludzi całego świata do wzajemnej miłości i tolerancji oraz wiary w Jezusa Chrystusa. Film ten pozwala nam 
zastanowić się nad dzisiejszym światem – przełom wieków -  i zapytanie QUO VADIS – dokąd idziesz 
ludzkości w dzisiejszych czasach? Istnieje bowiem w dzisiejszym świecie jakiś wspólny niepokój, na jednej 
stronie bogactwo niektórych państw, na drugiej stronie bieda i nędza krajów trzeciego świata i 
niesprawiedliwość. Film ten pokazuje nam ludzkie słabości, nikczemności i do czego  może doprowadzić 
człowieka życie bez wiary i sprawiedliwości.

Film ten utkwi mi na długo w pamięci i naprawdę polecam go każdemu do obejrzenia. Uważam, że po 
ekranizacji “Pana Tadeusza” i “Ogniem i mieczem” QUO VADIS jest dalszą chlubą polskiej kinematografii.

Iweta Špalek

Myšlenky o rodině

Životní nároky se neustále zvyšují. Uspořádaní rodin v civilizovaném světě podléhá změně. Zvyšuje se 
počet starých a chronicky nemocných členů rodin. Při zvýšené zátěži v rodině je pro její fungování velmi 
důležitá míra odolnosti celého rodinného systému. Na tom se podílí mnoho aspektů, mezi něž patří otázky víry, 
otevřená komunikace, přátelé, ale i jasná a srozumitelná rodinná pravidla. Rodiny na různých kontinentech čelí 
následkům terorismu, válečných konfliktů a přírodních katastrof. Hovoří se o krizi rodiny. Co může dělat 
církev, aby rodiny byly odolnější?

V lednu tohoto roku  se uskutečnilo IV. světové setkání rodin. Tentokrát v Manile na Filipínách. Papež 
Jan Pavel II. již od počátku svého pontifikátu klade velký důraz na to, aby láska, posílená milostí svátosti 
manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými naše rodiny někdy procházejí.

Ze vzpomínek na mládí od papeže Jana Pavla II.: “Ke konci mé školní docházky  domnívali se  moji 
příbuzní, že chci být knězem. Já jsem na to nemyslel. Byl jsem přesvědčen, že mám zůstat laikem… V době 
okupace jsem byl zaměstnán jako dělník v jednom kamenolomu. Moje povolání ke kněžství se v tomto 
prostředí objevilo jako vnitřní zážitek neodporovatelné a absolutní jasnosti. Matku jsem ztratil ještě před svým 
prvním svatým přijímáním. Obdivuji svého otce. Skoro všechny moje vzpomínky z dětství a dospívání se 
vztahují k němu. Těžké rány osudu v něm vzbudily nezměřitelné hloubky. Jeho bolest se proměnila v modlitbu. 
Již ta prostá  skutečnost, vidět ho klečícího, měla rozhodující vliv na má mladá léta.On kladl na sebe tak vysoké 
požadavky, že nepotřeboval klást žádné požadavky na svého syna. Pouze podle jeho příkladu jsem se naučil, 
sebeovládání a vědomí povinnosti.”

Ježíš svou účastí  na svatbě v Káni galilejské, kde udělal svůj první zázrak, posvětil manželský svazek.
Kterýsi spisovatel napsal, že láska mezi dvěma lidma nespočívá v tom, že dva lidé se dívají sobě do očí, 

ale spíše v tom, že se dívají stejným směrem. Proto také patří k opravdové křesťanské rodině, že jejich společné 
“ano” se přetváří ve společnou modlitbu k Bohu, který jim dává sílu ke společnému životu. Jejich rodina se tak 
stává společnou cestou k Bohu, takže si mohou říci: “Moje cesta k Bohu vede přes tebe, a tvoje cesta k Bohu 
může vést přese mne.” V tom tkví jednoduše tajemství křesťanské rodiny, že ve vzájemné věrnosti dvou lidí se 
uskutečňuje Boží plán mezi námi lidmi.

Také dnes potřebují lidé ve svých krizích někoho, kdo se s nimi vrátí na “dobrou” cestu. Zde je pro 
každé křesťanské společenství nemalý úkol. Když se manželství rozpadne, hned všichni říkáme: “To se mne 
netýká.” A  často v tom najdou rozvodu chtiví ještě povzbuzení pro své rozhodnutí. Protože bolest může učinit 
slepým, zapomínají zkušení manželé snadno na slíbenou milost svátosti manželství, že právě Bůh zůstává s 
námi právě v našich křížích. Je-li zde víra, může Bůh obrátit mnohé k dobrému. On je to, který pro dobro 
manželů, jejich dětí a celé společnosti žádá nerozlučitelnost manželství.

Rút řekla tchýni Noemi, matce svého zemřelého muže, slova, která jsou někdy citována při svatbě. 
“Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a  tvůj Bůh, mým Bohem. Kde 
umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt.” 
(Rút 1,16-17)



Není dobré, aby člověk byl sám (Gen 2,18). Proto stvořil Bůh muže a ženy a vložil do jejich srdce touhu 
po sjednocení. Proto jen spolu mohou být úplně šťastní. Spojuje je vzájemná láska. Když se láska nevzbuzuje 
denně, brzy usne. Vzbuzuje se jen laskavostí,  a ta vyžaduje úctu, oběť, námahu. Manželství je jako plást, řekl 
kdosi, do kterého se musí víc medu přidávat, než se z něho bere; musí v něm být stále zásoba, aby se na každou 
hořkost života mohla přidat kapka. Je třeba, aby ženy a muži poznali své vzájemné obtíže a navzájem si 
pomáhali.

Z testamentu svatého krále Ludvíka francouzského jeho synu: “Milý synu, na prvním místě bych tě 
chtěl poučit, abys miloval Pána, svého Boha, z celého svého srdce a ze všech svých sil, neboť bez toho není 
spasení. Můj synu, musíš se chránit všeho, o čem víš, že se to nelíbí Bohu, to znamená každého těžkého hříchu. 
Raději se podrob každému druhu mučednictví, než aby ses dopustil jednoho smrtelného hříchu. Buď poslušně 
oddaný naší matce, římské církvi a papeži jako duchovnímu otci. Snaž se, aby z tvé země vymizely všechny 
hříchy, zvláště rouhání a  bludy. Milý synu, dávám ti všechno požehnání, které milující otec může dát svému 
synu. Svatá Trojice a všichni svatí, ať tě uchrání od každého zla. Pán ať ti dá milost, abys zcela plnil jeho vůli 
tak, že mu budeš sloužit a jej ctít a abychom po tomto životě společně dosáhli milosti bez konce na něj patřit, 
jej milovat, jej chválit.”

Manželství zprostředkovává milost. Milost však neznamená pouze: Boží pomoc, aby si manželé 
zachovali lásku a věrnost, byli trpěliví a stateční, nesobečtí a nesli břemena jeden druhého. Milost neznamená 
pouze pomoc Boží k plnění úkolů a povinností, které každý zná. Milost znamená víc, znamená božský život, 
znamená sílu věčnosti, účast, pečeť a pomazání, začátek a základ pro život a pro věčnost. Milost znamená 
konečně Boha samého, který se chce  se svou nekonečnou plností života spojit duchovně s tvorem.

P. Radek

Proč právě růženec?

Svatý otec listem „Rosarium Virginem Mariae“ vybízí všechny katolíky k modlitbě růžence. Můžeme se 
ptát proč právě růženec? Tato modlitba se na první pohled může  zdát nezajímavou  či nudnou. Skutečně? 
Podívejme se na prostý příklad ze života.  Bylo spočítáno, že malé dítě opakuje slovo „máma“ kolem třistakrát 
za den. Copak ho to nepřestane  bavit? Nikdy! A maminku? Také ne. Reaguje na každý hlas svého dítěte.

Podobné to je s modlitbou růžence. Maria je naší Matkou. Když se modlíme růženec, podobáme se 
malému dítěti. Opakujeme stejně jako ono: Buď pozdravena, Matko! Těší se Maria z tohoto pozdravení? Určitě 
ano! Vždyť těmito slovy navazujeme na radostnou událost, která se odehrála v Nazaretě, když Anděl  Gabriel 
oznámil Marii, že je „milosti plná“ a ona to přijala s pokorou a sebe nazvala služebnicí Páně. Jestliže Ona je 
milostí plná, pak my, vědomi si své nedokonalosti, ji prosíme: „pros za nás hříšné,“ abychom i my byli naplněni 
milostí Božího přátelství.

Pokaždé, když Maria chtěla k lidem promluvit a předat jim své poselství, zjevovala se vyvoleným lidem 
(nejčastěji dětem) s růžencem v rukou a usilovně nabádala k této modlitbě. Tak tomu bylo v Lurdech v 1858 
roce, stejně ve Fatimě roku 1917. Je zřejmé, že růženec je pro Marii zvláště milý a pro člověka velmi účinný. 
Vznikl na základě evangelia a je jeho shrnutím.
O hodnotě modlitby růžence ať svědčí následující události a slova:

 Vězňové koncentračních táborů si vyráběli růžence z uhněteného chleba, jehož „korálky“ navlékali na 
nit a pak se na nich modlili. Před svými katany je však pečlivě schovávali, neboť ti neviděli rádi, když 
vězňové nacházeli v modlitbě posilu a povzbuzení. Kolikrát se také stalo, že v kapsách padlých vojáků 
byly nalezeny růžence často potřísněné krví, které byly pak odeslány domů maminkám jako ta 
nejcennější relikvie.

 Když se zeptali Otce Pia dva dny před jeho smrtí, co důležitého by chtěl  lidem svěřit, řekl: „Chtěl bych 
pozvat všechny hříšníky celého světa, aby milovali Matku Boží. Modlete se vždy růženec. A modlete se 
ho tak často, jak jen můžete. Satan se snaží tuto modlitbu  zničit, ale nikdy se mu to nepovede. To je 
modlitba té, která kraluje nade vším a nade všemi. Ona se nás naučila modlit růženec, tak jako nás Ježíš 
naučil volat Otče náš.“

 V Sixtinské kapli ve Vatikánu se nachází obrovský obraz, který představuje „Poslední soud“. Je na něm 
zachyceno veliké množství postav: Kristus, vedle něho Maria, andělé, apoštolové a zástupy lidí, kteří se 



vznášejí ze země k nebi. Jedno místo je zvlášť zajímavé: mohutný Duch Boží pozvedá z propasti zhouby 
člověka zachyceného na růženci.

 Jednou se zeptali papeže Pia IX. co je největším pokladem Vatikánu. V odpovědi vyňal z kapsy růženec, 
pozvedl ho a řekl „To je největší poklad Vatikánu!“

 Biskup, který měl rozhodnout, zda bude budoucí farář arský vysvěcen na kněze nebo ne, zdráhal se 
učinit tento krok, protože Jan Maria Vianney nezvládal dobře učení. Nakonec biskup položil rozhodující 
otázku: „Umíš se modlit růženec?“ Jako odpověď uslyšel: „Miluji tuto modlitbu!“ Biskup po takové 
odpovědi řekl:“Vysvětíme ho. Bude dobrým knězem.“

 Jistý student univerzity, který cestoval vlakem z Dijon do Paříže, se posadil vedle neokázale oblečeného 
muže, který se modlil  růženec, přičemž pomalu posouval korálky mezi prsty. „Prosím vás, dejte na mou 
radu, vyhoďte ten růženec přes okno a přečtěte si, co na téma víry v Boha říká věda. Dejte mi vaši adresu 
a já vám pošlu literaturu, která vám v té věci udělá jasno.“ Onen muž podal studentovi vizitku: „Ludvík 
Pasteur, ředitel Institutu vědeckého výzkumu, Paříž.“ Ludvík Pasteur byl tvůrcem moderní bakteriologie 
a jedním z největších vědců dvacátého století. každý den se modlil růženec.

 Televizní kamery zaregistrovaly, že senátor Robert Kenndy, když byl smrtelně  zraněn  kulkou útočníka, 
ještě v posledním okamžiku sáhnul do kapsy, vyňal růženec a přitiskl jej na své srdce. 

Převzato Immaculata

Matka Tereza

Americký obchodník šel jednou v Kalkatě navštívit Matku Terezu. Nalezl ji, jak čistí hnisavé a 
páchnoucí  rány jednoho umírajícího, kterého právě sebrali na ulici. Když to ohromený Američan spatřil, 
nebránil se a zvolal: Matko Terezo, já bych to, co děláte vy, nedělal ani za milión dolarů!

Matka Tereza mu naprosto  přirozeně odvětila: „Ani já ne, ale pro lásku Krista ukřižovaného to dělám 
ráda!“To, co dělala pro nejchudší z chudých Matka Tereza, dělali i mnozí před ní. Jenom s tím rozdílem, že o 
tom svět nevěděl nebo nechtěl vědět. Leč Bůh si přál, aby byla Matka Tereza známa po celém světě! Chtěl, aby 
skrze ni pravda zazářila mimořádným jasem.

To samozřejmě nebylo možné jinak než prostřednictvím médií. Anglický novinář Malcolm Muggeridge 
žil původně naprosto neuspořádaným životem, ale později konvertoval ke katolicismu. Požádal Matku Terezu, 
fascinován její křesťanskou dokonalostí, zda by mohl její život a práci nafilmovat. Nejprve odmítla, ale potom 
si uvědomila, že by to mohlo věci prospět, a zvolala: „Let´s do something beatiful for God! – Udělejme něco 
krásného pro Boha!“ A to je také titul krásného a pravdivého Muggeridgeova filmu: Something beatiful for 
God“. Díky tomuto filmu se Matka Tereza stala miláčkem médií.

Žité evangelium je vskutku jako živá voda pro svět, který se dusí v nejodpornějším egoismu, a přitom 
žízní po kráse.

Jedno arabské přísloví říká: „Nejhorší vrah je ten, kdo ví, kde je v poušti voda, a neřekne to.“
Prosme tedy Boha, aby nám dal věřící a schopné publicisty, kteří nám budou prostřednictvím 

pravdivých a poutavých filmů ukazovat nádheru prožívaného křesťanství!

(Z knihy Osudy odvážných)

Humor

 Posteskl si biskup: “Kam přišel Ježíš, tam bylo pozdvižení, kam přijdu já, tam se servíruje káva.”

 Jeden pan farář měl nadváhu, byl pěkně kulaťoučký. Dělal si ze sebe legraci a říkával: “Víte, že do nebe 
nevejde nic nedokonalého. A nejdokonalejší těleso je koule.” 

 “Pane redaktore, není to od vás drzé, psát reportáž ze života misijní stanice, když jste v životě žádnou 
nenavštívil?”
“A byl snad Dante v pekle?”



Charakteristika hnutí a komunit působících v ČR (6.)

Komunity vzešlé z Charismatické obnovy:

Emmanuel 

Z hnutí charismatické obnovy se zvláště ve Francii osamostatnilo několik dalších společenství. 
Nejvýznamnějším z nich je společenství Emmanuel. Zakladatelem je Pierre Goursat (+ 1991) a Martine 

Laffite - Catta. Kolem nich se v Paříži v roce 1972 shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milost sv. 
křtu a ostatních svátostí a dali se do služeb církve.

Emmanuel znamená: Bůh s námi (Mt 1,23). Pro členy komunity to znamená poznávat Ježíše jako střed 
každodenního osobního života. "Být ve světě, ale ne ze světa" (J 17, 15-16).Tvořit bratrské společenství kolem 
Vzkříšeného, "aby byli jedné mysli a jednoho srdce"(Sk4,32). Je to komunita všech stavů. Tvoří ji svobodní, 
manželé i kněží, jimž představení dovolí podílet se podle možností na životě komunity. Laici mají možnost 
rozhodnout se pro zasvěcený život v celibátu. Mohou žít samostatně nebo pod jednou střechou. Členy komunity 
se mohou stát křesťané od l8 let, kteří se chtějí dát do služeb obnovy v Duchu svatém podle svých schopností a 
možností, když projdou postulátem a noviciátem.

Třemi sloupy spirituality jsou: adorace, soucítění, evangelizace. Odevzdání se Duchu svatému, Boží 
slovo, svátosti a přímluva Matky Boží Panny Marie vkořeňují život komunity a její apoštolát do života církve. 

Komunita má své správní centrum v Paříži a centrum duchovní v Paray-le-Monial, místě zjevení 
tajemství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Má několik evangelizačních škol pro mladé a byla ji svěřena misijní 
škola v Římě. Pořádá veřejné evangelizace a organizuje mezinárodní poutě. V současné době je členů komunity 
kolem 6 tisíc a pocházejí ze všech kontinentů. Od 8.12.1992 je komunitou Pontifikálního práva po té, co sv. 
Otec dal k tomu 20.11.1992 osobní souhlas. 8. prosince 1998 potvrdila Pontifikální rada laiků statuta komunity 
s definitivní platností.

Kontaktní adresa: Komunita Emmanuel 
Lidická 6, 602 00 Brno 
tel. 05 / 572215 (8,30 -11,30) fax 05 / 575732

Blahoslavenství 

Další komunitou je Společenství Blahoslavenství. Založil je v roce 1973 bratr Efraim (Gérard Croissant) 
ženatý, stálý jáhen, spolu se svou manželkou Jo. Patří mezi tzv. nové komunity, které vznikaly po II. 
Vatikánském koncilu v katolické církvi. Jako první přijal společenství do své diecézi kardinál Robert Coffy, 
arcibiskup v Albi (jižní Francie) a v roce 1979 schválil první stanovy. Společenství má kanonický statut 
Sdružení křesťanů (Christefidelium consociatio) biskupského práva. Sdružuje lidi všech životních stavů: 
manželské páry s dětmi, bratry a sestry, kteří zasvětili svůj život Bohu a žijí v celibátě, jáhny a kněze, kteří žijí 
společně, scházejí se k modlitbě, ke čtení a studiu Božího slova, ke slavení liturgie a eucharistie. 

Život společenství je především kontemplativní, v centru stojí každodenní eucharistická adorace. 
Základním prvkem spirituality je modlitební život v duchu Karmelu a snaha o neustálou modlitbu. V spiritualitě 
je hluboce zakořeněné úsilí předjímat Boží království již tady na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a 
bratrský život. Pro společenství je též typická otevřenost k charismatickým darům Ducha svatého a účast na 
obnově církve. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů naší víry, z toho vychází 
modlitba za jednotu křesťanů. Společenství klade důraz na život chudoby, zvláště tím, že žije v naprosté 
odevzdanosti do Prozřetelnosti, a tak se otvírá nejrůznějším formám bídy dnešního světa. Podstatnou částí 
spirituality je i zasvěcení se Marii v duchu sv. Ludvíka M. Grigniona z Monfortu. 

Po prvních 8 letech existence společenství zesílilo modlitbou, eucharistií a společným životem, otevřelo 
se požadavkům a potřebám okolí, došlo k dalším zakládáním a rozvinuli se různé formy apoštolátu a 
evangelizace. Dnes má společenství 75 domů ve Francii (25 domů), v západní a střední Evropě (v České 
republice vznikl dům v roce 1991 a na Slovensku v roce 1997) zemích východu, Africe, Latinské Americe, 
Severní Americe, Oceánii a v Asii., a má přibližně 1 200 členů, z čehož jednu třetinu tvoří manželské páry. 

Společenství se svým praktickým životem snaží odpovídat na výzvu encykliky Redemptoris misio (čl. 
51) a stávat se "výchozím bodem pro novou společnost, která bude vytvářet civilizaci lásky. Takováto 



společenství se aktivně účastní života farnosti a zůstávají stále ve spojení s místní církví". Pružná forma 
povolání umožňuje reagovat na potřeby a očekávání církve. Společenství dává k dispozici veškeré své duchovní 
bohatství, vlastní liturgii a všechno své úsilí a samo se obohacuje aktivitou a inkulturací na různých místech. 

Chemin Neuf 

Komunita Chemin Neuf je římskokatolickou komunitou s povoláním k ekumenismu. Zrodila se z 
modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) v roce 1973. Byla uznána jako "Veřejné sdružení věřících" v r. 
1984, lyonským arcibiskupem a v r. 1992 vznikl Institut Chemin Neuf jako "Kněžský řeholní institut podle 
diecézního práva" pro kněze a ostatní bratry v celibátě. 

Komunita je založená v 15 zemích Evropy a Afriky a skrze svoji činnost je známa v 30 zemích světa. V 
České republice již 6 let probíhá apoštolát manželských dvojic a 4 roky misie s mládeží. V dubnu 1998 kardinál 
Vlk uznal Institut Chemin Neuf a svěřil komunitě bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích. 

Komunita Chemin Neuf je apoštolskou komunitou čerpající zároveň ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly a 
zároveň ze zkušenosti charismatické obnovy. Komunita je povolána ke službě lidem a církvi, pracovat pro 
jednotu (jednotu lidské osobnosti, jednotu v manželském páru, jednotu v církvi, jednotu národů). Povolání k 
práci pro jednotu se dotýká na prvním místě ekumenismu. Bratři a sestry z Komunity, kteří jsou členy církve 
římskokatolické a církve ortodoxní (pravoslavné), reformovaných, lutheránských či evangelických si vybrali 
žít, modlit se a evangelizovat společně, aniž by se vzdávali své příslušnosti ke svým mateřským církvím a 
společenství s nimi. 

Členové komunity jsou buď manželské páry (3/4 členů) nebo bratři a sestry zasvěcení v celibátě. 
Většina pracuje ve svém civilním zaměstnání, jiní na plný úvazek ve službě církvi. Je možné žít v bratrství 
čtvrti ( lidé žijící ve stejné městské čtvrti) nebo bratrství společného života (bydlící pod jednou střechou). 

V současnosti představuje počet členů více než 600. Kolem komunity Chemin Neuf vzniklo ještě 
apoštolské tělo: "Širší společenství Chemin Neuf", které shromažďuje více než 6000 osob po celém světě. 
Bratři a sestry z širšího společenství pomáhají v misii Komunity. 

Již od založení Komunity je jejím hlavním posláním formovat křesťany a podpořit jejich smysl pro 
zodpovědnost v církvi a ve společnosti. Ve formačních domech komunity se střídají skupiny všech věkových 
kategorií na jeden víkend, na týden, na měsíc, na duchovní cvičení či odpočinek, na biblické přednášky nebo na 
církevní formaci. Nabízíme také pro mládež školu jazyků, mezinárodní sbor, evangelizační školu 
prostřednictvím umění, studentské domovy. Pro manželské páry pořádá komunita setkání, která se jmenují 
"Kána". Mohou přijíždět celé rodiny i s dětmi. Dvojice mohou během roku pokračovat v "Bratrství Kána". 

Ve Francii nabízí komunita také duchovní cvičení "Modlitba a půst", setkání na téma "Vnitřní uzdravení 
", formace pro animátory liturgie, týdny setkání pro studium Bible, víkend úvah a modliteb pro ošetřovatele, 
formaci k ekumenismu.

V České republice je zatím 8 členů komunity.

Pořad bohoslužeb v únoru

1. Neděle 2.2.2003 – svátek Uvedení Páně do chrámu, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Pátek 7.2.2003 – první pátek v měsíci.
3. Neděle 9.2.2003 – 5. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
4. Neděle 16.2.2003 – 6. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Sobota 22.2.2003 – svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
6. Neděle 23.2.2003 – 7. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
7. Neděle 2.3.2003 – 8. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
8. Středa 5.3.2003 – Popeleční středa, den přísného půstu od masa a půstu újmy, začíná doba postní.
9. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
10. 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.



11. 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.

12. 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 únoru

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)
1. čtení: Mal 3,1-4; 2. čtení: Žid 2,14-18; Evangelium: Lk 2,22-40
Žalm: odp. Hospodin zástupů, on je král slávy.
ref. Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

5. neděle v mezidobí (9.2.)
1. čtení: Job 7,1-4.6-7; 2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23; Evangelium: Mk 1.29-39
Žalm: odp. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
ref. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

6. neděle v mezidobí (16.2.)
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46; 2. čtení: 1 Kor 10,31-11,1; Evangelium: Mk 1,40-45
Žalm: odp. Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
ref. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

7. neděle v mezidobí (23.2.)
1. čtení: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2. čtení: 2 Kor 1,18-22; Evangelium: Mk 2,1-12
Žalm: odp. Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.
ref. Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.

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.

Úmysly Apoštolátu modlitby - únor 2003
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 všichni křesťané byli citliví k živoření národů, které stále trpí hladem a žízní, a 
rozhodli se k větší, vpravdě bratrské solidaritě.

2. Úmysl misijní: Aby byla církev v Malajsii, Singapuru a v Brunei věrna svému pravému 
evangelizačnímu poslání a přitom zůstala otevřena dialogu s věřícími jiných náboženských skupin.

3. Úmysl národní: Za plenární sněm, aby pomohl v církvi hlouběji objevit cenu kříže a přínos obětí, které 
denně přinášejí naši nemocní a trpící bratři a sestry.




