
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 8/IV srpen 2002 Proti dobrovolnému daru

Nanebevzetí Panny Marie

Dnes den slávy nevýslovné, ó Maria, pro tebe!
Andělů tě sbory nesou s tělem, duší do nebe!

Matka Boží opouští svět. Je to vítězné rozloučení. Všechna místa, kde byla, všechny situace, v nichž 
žila, vydávají svědectví o její svatosti, ničím  neposkvrněné lásce, ničím nezmenšené. “Kdo z vás může mne 
vinit z hříchu?” – tak s Ježíšem může volat i Panna Maria. I nám se bude jednou šťastně umírat, jestliže naši 
bližní na nás nepoznali hříchu a mohli vidět jen svaté a krásné. Tažme se: Jaké svědectví by mohla o mně vydat 
místa, kde nyní žiji, modlím se, pracuji, odpočívám? Jaké vyznání by mohlo učinit mé nitro, kdyby vše 
vyjevilo? Bližní neznají všechny naše chyby. Je dobré, máme-li některé dobré vlastnosti, oběti a zásluhy, o 
kterých ví jen Bůh! Ty budou našimi nejmilejšími průvodci na cestě do věčnosti, ty se budou přimlouvat, 
abychom byli na nebe vzati.

Ó Královno nejjasnější,
Přímluvkyně nejmocnější,
z nebe žehnej,
v nebi čekej,
ó Matičko, dítky své!

Něco o mši svaté

Slavení mše svaté se stalo již dávno samozřejmostí. Děje se tak z ustanovení Pánem Ježíšem a z jeho 
příkazu: „To konejte na mou památku“. Mše svatá není pobožností, ale nejsvětější obětí, ve které se Kristovou 
kněžskou mocí danou člověku obětuje Nebeskému Otci On sám. Většinou máme jaksi v krvi, že mše svaté se 
slaví za naše zemřelé. Je to pomoc jejich nesmrtelným duším na cestě ke konečnému a definitivnímu dosažení 
Boha. Mše svaté se ovšem neslaví jen za zemřelé. Tato oběť Ježíše Krista se podává rovněž za živé v jejich 
nejrůznějších potřebách. Je dobře, že třeba konkrétně v naší farnosti se obětuje mše svaté taky na poděkování 
Pánu Bohu při jistých osobních či rodinných příležitostech, za nemocné, za obrácení hříšníků, za všechny duše 
v očistci, za dar víry živým osobám.

Chtěl bych věnovat jen krátkou pozornost jedné věci. Protože jsme farností živou, zájemců o slavení 
mše svaté je více. Snažíme se podělit všechny tím způsobem, že při zápisech přijímáme dvě mše svaté na půl 
roku, zůstanou-li volná místa, pak podle přání a našich možností vyhovíme tak, jak je třeba. Stává se ale, že 
někdo žádá mši svatou za zesnulého na určitý den, - třeba v den narozenin, či ve výroční den úmrtí a tento den 
je již zadán někomu jinému. Navrhujeme jiný termín a vidíme jisté zklamání: „Tak to už ne, to nemá cenu…“ 
Mše svatá má nekonečnou cenu vždycky. Ve věčnosti, kde se naši zesnulí nacházejí, už neplatí čas, hodiny, ani 
náš pozemský kalendář. Možná nás trochu ovlivňuje třeba praxe vzpomínky v novinách. Protože je to 
vzpomínka, pak je v novinách aktuální v den narozenin či úmrtí. Mše svatá není vzpomínka, ale oběť a jako 
taková je pomocí duši zemřelého kdykoliv.



Stává se taky, že je možnost nechat ji sloužit v jiné farnosti. V pohraničních oblastech není zájemců o 
mše svaté tolik a tam kněz jistě uvítá možnost slavit mši svatou na jakýkoli úmysl dárce. I tady někdy 
slýcháme: „Já na té mši svaté chci být, jinak to nemá cenu“. Opět je třeba říci: mše svatá má nekonečnou cenu, 
ať je slavena kdekoliv. Já sám posílám svoje osobní mše svaté za zemřelé i živé členy naší rodiny do pohraničí, 
abych tady nikomu neblokoval místo. Je mi jedno, kdy bude sloužena, protože vím, že sloužena bude, sloužena 
být musí. Kněz, který mši svatou přijal je ve vědomí vázán přísnou povinností sloužit ji na úmysl dárce, tedy na 
úmysl, který dárce uvedl. Není se tedy třeba v žádném případě bát. Posílám tedy řadu mší svatých za naši 
farnost, za dobrodince kostela a nikdy jsem neměl strach, že by odsloužena nebyla. Praxi vyjít maximálně vstříc 
jistě rádi zachováme. Nebojte se ale, chcete-li třeba více mší svatých, zvolit třeba i tento způsob. Je to i pomoc 
farnostem v pohraničí. V takovém případě je postup velmi jednoduchý: Napsat na lístek úmysly a počet mší 
svatých a s přiloženým finančním darem, jak jsme zvyklí, vložit do obálky a předat ji na faře. Mám několik 
míst, kde tyto mše svaté mohu vždy poslat. Nemusím snad připomínat i přísnou povinnost z mé strany tyto mše 
svaté předat tam, kde mají být odslouženy, aby skutečně odslouženy byly. Praxe zápisu na mše svaté ve farnosti 
zůstává stejná beze změny: od poloviny listopadu zapisujeme na první pololetí příštího roku a od poloviny 
června na druhé pololetí roku. Finanční dar (intence) se daruje až po odsloužení mše svaté, nikoliv předtím.

P. František

Toto je moje Tělo, toto je kalich mé Krve

Následující myšlenky v sobě nosím velmi dlouho, ale nemohl jsem se k tomu nějak odhodlat, abych se o 
ně podělil. Až promluva O. Františka při nedělní mši svaté (18. neděle v mezidobí) a rovněž článek v “Gościu 
Niedzielnym” o eucharistických zázracích, který otiskujeme na jiném místě tohoto čísla a na který mě 
upozornila jedna z našich sester mě přinutily si sednout k počítači a konečně se s vámi podělit se svými 
myšlenkami.

Pro každého z nás je jistě vrcholem našeho křesťanského života účast na mši svaté. Mše svatá – to je 
přece dokonalé společenství, kde jsou “dva nebo tři (a denně nás je mnohem více) shromážděni v Ježíšově 
jménu, a dle Jeho příslibu je zde přítomen mezi námi i On sám – náš Pán a Spasitel. A není to jenom 
připomínka toho, co se stalo kdysi dávno v Jeruzalémě, ale je to zpřítomnění té spasitelné kalvárské oběti, která 
stále trvá. Stejně, jako my setrváváme ve svých hříších, tak i Ježíš neustále smývá naše viny svou spasitelnou 
krví.

Když kněz při proměňování pozdvihuje Tělo Kristovo a kalich s Ježíšovou Krví, hodně věřících sklopí 
hlavu, bije se v prsa a… a co vlastně? Proč tedy toto pozdvihování? To je přece ten vrcholný moment, ve 
kterém se máme dívat na Toho, kterého probodli, a to i naším zapříčiněním, díky naším pokleskům. V příběhu 
středověké církve – v knize “Lidé víry” Anthony E. Gilles píše, že “Kněz byl oddělen od laiků stěnou a 
celebroval mši za ní. Při pozvedání hostie laici volali “Výš! Výš!” v naději, že alespoň zahlédnou svatou hostii, 
kterou si žádný z nich netroufal přijmout”. A my? Křičet na kněze jistě nebudeme, žádná mřížka ani stěna nás 
už od oltáře-obětiště neodděluje a na svatou hostii i kalich můžeme pohlížet nejen při pozdvihování. Všimli jste 
si, jak např. O. František pečlivě ukládá na misku proměněnou hostii, aby z ní bylo vidět alespoň kousíček? A 
využíváme toho, nerozptylujeme své pohledy něčím úplně jiným?

Zmínil jsem se již o článku, který jsme přetiskli z “Gościa Niedzielnego”. A věřte mi, při jeho četbě mi 
běhal mráz po zádech. A pochopil jsem, proč ti, kterým to bylo dáno a mohli spatřit skutečné dění na oltáři, 
říkali, že bychom byli zděšeni takovýmto pohledem. A pochopil jsem, že Boží Milosrdenství, to není jenom 
Boží shovívavost nad našimi slabostmi, hříchy a poklesky, ale i to, že můžeme být přítomni jeho krvavé oběti a 
přitom jsme ušetřeni pohledu na tu úděsnou kalvárskou scenérii, že místo vztyčeného kříže vidíme bílé a čisté 
oltářní plátno, místo zkrvaveného těla vidíme bílou kulatou hostii, že místo stékajících krvavých krůpějí 
hledíme na zlatý kalich a tyto krůpěje krve mají podobu vína. Kolik z nás by odmítlo účast na mši svaté, při 
které se odehrává tak “úděsné divadlo”. A kdo z těch, kteří tolik usilovali o přijímání na ruku by s vědomím 
toho, že jim na rukou ulpí ne kousky sice proměněné, avšak  přitom pro jejich smysly stále stejně bílé a čisté 
hostie, ale zkrvavené, obětované částečky Těla jejich Boha řekli – ne, děkuji, nechci! Na Velký Pátek u 
Spasitelova kříže vydrželi stát pouze Ježíšova Matka a jeden z Jeho apoštolů – sv. Jan. A co my? Dokázali 
bychom snést takový pohled? Znovu opakuji: buďme moc vděční za ten projev Božího Milosrdenství, které 
nám umožňuje být spolu s Bolestnou Pannou Marií a svatým apoštolem Janem u kalvárského kříže, a přesto být 
ušetřeni toho, čeho Oni ušetřeni nebyli? A buďme vděční za reformy 2. vatikánského koncilu, které vrátily 



oltáři jeho místo uprostřed shromáždění! Ano, není správné, když říkáme, že se kněz otočil zpět tváři k lidu – to 
by pak stál zády k oltáři. Ve skutečnosti se oltář přesunul ze zadu prezbytéria, kam se dostal v důsledku 
určitého historického vývoje do jeho středu a kněz se musel přirozeně otočit za oltářem. Dále byly odstraněny 
různé mřížky, které oddělovaly místo nejsvětější od místa pro lid. A díky tomu vidíme na přítomného Ježíše 
prakticky po celou mši svatou.

Buďme vděční za každočtvrteční výstav Nejsvětější Svátosti po večerní mši svaté, za celodenní výstav 
Nejsvětější Svátosti v neděli po prvním pátku v měsíci, za výstav každý pátek při modlitbě Korunky k Božímu 
Milosrdenství či Litánie k Božskému Srdci Ježíšovu každý první pátek v měsíci atd. A tyto vzácné chvíle 
můžeme prožívat jenom díky těm několika chvílím během mše svaté, kdy Kristus sestupuje na oltář a pak už 
zde zůstává s námi a my můžeme na Něho hledět s němým úžasem a říkat spolu se sv. apoštolem Tomášem: 
“Pán můj a Bůh můj!”

Stanisław Janczyk

Máme další čtyři akolyty

Naše třinecká farnost je farností živou a tento stav se mezi jinými projevuje značným počtem věřících, 
kteří zejména o nedělích přijímají Eucharistii. S tím je spojena potřeba pomoci našim kněžím s podáváním Těla 
Kristova. Proto naše katolická církev ustanovila službu akolytů, tj. mužů-laiků, které příslušný diecézní biskup 
(jeho vikář) na návrh faráře nebo výjimečně i farář pověřil touto významnou službou u oltáře během slavení 
mše svaté. Pro každého katolíka by taková služba měla být velkou poctou a zároveň závazkem. Závazkem 
spočívajícím v tom, aby svým životem a jednáním ukazoval život podle Kristova evangelia a učení katolické 
církve. V naší farnosti služba akolytů byla zavedena na Vánoce roku 1981 a historicky prvními akolyty byli 
Evžen Worek (a je jím dodnes), František Cinciala (současný zlínský děkan)a Petr Čala. Na podzim roku 1983 
(po odchodu Genia Worka na „vojnu“) byl ustanoven do této služby Marian Kozok, krátce nato v roce 1984 
Jan Pavlík a v roce 1986 Jan Golasowski. Všichni slouží dodnes. Další vlna přišla v roce 1990: v únoru tohoto 
roku bylo ustanoveno dalších 5 akolytů, z kterých dodnes slouží tři: Robert Golasowski, Libor Lipowski a 
Stanislav Kreželok. Za dalších 12 let jsme ovšem přišli na to, že celkem 7 aktivních akolytů je relativně málo, 
neboť těm v mezičase přibylo mnoho dalších povinností jak pracovních, tak rodinných a byť všichni pravidelně 
slouží a ve službě budou pokračovat i nadále, rozhodl se Otec František zvýšit jejich počet o nové bratry z řad 
našich farníků. Při výběru hleděl především na morální profil kandidáta, jeho angažovanost ve farnosti 
(ministrantská služba a podobně) a na ochotu zapojit se do budoucna časově neohraničené služby své farnosti 
při podávání svatého přijímání. Po pohovorech s kandidáty, odeslání žádostí na biskupský úřad v Ostravě a 
obdržení příslušných písemných dokumentů jsme měli možnost v neděli 21. července 2002 být přítomní během 
mše svaté v 8 hodin slavnostnímu aktu ustanovení čtyř našich spolubratrů do svých nových funkcí. Jednalo se o 
Jana Chudého (23 let), Daniela Jasie (18 let), Lubomíra Kučáka (27 let) a Milana Kupczaka (30 let). Všechny 
tyto nové kolegy jsem poprosil o několik slov o své osobě a zde máte jejich krátké portréty, včetně těch 
vizuálních (aby jste věděli, kdo je vlastně kdo).

připravil Marian Kozok

Kochani,
nazywam się Daniel Jaś, jestem nowym „akolitą“ (oficjalnie w języku polskim: Szafarzem 

Nadzwyczajnym Eucharystii Przenajświętszej), zatem pozwólcie, żebym Wam się przedstawił. Urodziłem się 7 
stycznia 1984 roku w Trzyńcu. Mieszkam w Dolnej Lesznej.  Mam trzy siostry, starsze ode mnie to:  Beata i 
Łucja, które są  już zamężne a młodsza to Maria, która ma 17 lat. Moi rodzice nazywają się Tadeusz i Dana Jaś. 
Czwarty rok przygotowuję się na zawód elektryka w szkole średniej a dokładniej jest to Střední odborné 
učiliště technické ve Frýdku-Místku.

A teraz dalej. Zawsze chciałem być ministrantem i bardzo mi się podobała ta służba. Ministrować 
zacząłem właśnie w dzień przyjęcia pierwszej komunii świętej. Z początku było wszystko w porządku, ale 
nadszedł czas, kiedy było trzeba zacząć czytać przy Mszy Świętej. Obawiałem się czytania, wiedziałem ale, że 
nadejdzie ten dzień i będę czytał. I tak się stało: przy jednej z rannych Mszy Św. Ojciec Franciszek poprosił 
mnie, żebym przeczytał czytanie. Byłem sam, nic więcej nie dało się robić, więc przeczytałem. Od początku 
uczęszczałem na zbiórki ministrantów, gdzie uczyłem się, jak co się nazywa, gdzie co się robi no i jak się 



zachowywać przy Mszy Św. Również wspólnota młodych nie jest mi obca. Jak wszyscy wiedzą, młodzież też 
ma swą grupę, ja też tam uczęszczam. Proszę Was młodych nie siedźcie w domu, przyłączcie się do nas, 
naprawdę warto.

A co dla mnie znaczy być akolitą? Jest to dla mnie wielka posługa. Ponieważ podawać żywego Boga 
drugim jest to najcenniejsze i potrzebne dla nas wszystkich, i tylko Bóg sam jest tym jedynym dawcą życia. Ja 
również uświadamiam sobie wielką odpowiedzialność i proszę Was wszystkich o modlitwę za nas akolitów w 
pełnieniu tak ważnej służby.

Daniel Jaś

Moji milí,
jako nový akolyta bych se vám rád představil, jak jsem k tomu  byl vyzván. Narodil jsem se 29.12.1978 

v Havířovské nemocnici. Již v mém, dá se říct, mladičkém věku jsem přišel o otce, když po návratu z jedné 
krásné dovolené v Tatrách, kde jme byli s maminkou a babičkou, ležel na stole telegram a v něm oznámení o 
tatínkově smrti. Zemřel na následky roztroušené mozkomíšní sklerózy. To byla taková první rána v mém 
životě.

Ale teď trošku dále. V mých 16-ti letech se mamka podruhé vdala a já jsem se octnul tady v Třinci, 
spolu se svou o rok mladší sestrou Petrou. A najednou, když jsem byl zvyklý žít ve tříčlenné rodině s mamkou a 
setrou, nás bylo 7. A to nemluvím o tom, že za nedlouho přišlo na svět ještě jedno malé miminko Stanik. Takže 
vyrůstal jsem opravdu na dnešní dobu v početné rodině. Vyučil jsem se jako stolař a také jsem tak i pracoval do 
doby než koníček zvítězil nad pracnou a málo placenou prací. Vždycky jsem rád sportoval a od svých 14-ti let 
jezdím dá se říct hodně na kole. Tady v Třinci jsem začal jezdit závodně. Bavilo mě to natolik, že jsem si chtěl  
cyklistikou i vydělávat a taky by se to i povedlo, kdyby Bůh nechtěl jinak.

Od malička jsme se s babičkou často modlili, ale jako každé dítě jsem to moc dlouho nevydržel. 
Vždycky jsme jezdívali na hory a vyjímkou nebyla Turzovka  a radostné, bolestné a slavné tajemství sv. 
růžence. Díky babičce jsem byl dvakrát v Medjugorje, díky které jsem později změnil svůj život. Když jsem 
závodil na kole, byl jsem tak zaslepený, že mi nezbýval málem čas na nic jiného a někdy se stalo, že jsem kvůli 
závodům nebyl ani v neděli na mši svaté. Když jsem přijel podruhé z Medjugorje asi za měsíc jsem měl těžký 
úraz na kole. Tříštivá zlomenina lebky a krvácení do mozku mě málem stálo život. Někdy někomu rána do 
hlavy pomůže a to byl můj případ. Do dneška jsem strašně moc vděčný té spoustě lidí, kteří se za mě modlili a 
moc a moc jim děkuji. Jsem rád, že díky nim můžu normálně mluvit, normálně myslet, pracovat a dělat všední 
práce během každého dne. Když si uvědomím, že jsem mohl skončit jako mrzák anebo se chovat jako pětiletý 
jsem Bohu tím největším dlužníkem po celý svůj život. Změnil jsem svůj život a alespoň po trošce, jestli se to 
tak dá říct, splácím dluh, který splatit nikdy nelze. Teď pracuji v jedné firmě v železárnách a mám čas na Boha i 
na sport a hlavně i na lidi o kolo sebe.

A co pro  mne znamená stát se akolytou? Vždy jsem strašně rád ministroval. Ministruji už od pěti let a 
poprvé jsem ministroval asi v Olomouci. Služba u oltáře je pro mě vrchol každého dne. Setkat se s Ježíšem je 
pro mě nejdůležitější věc, kterou musím udělat abych dokázal žít podle Boží  nejsvětější vůle. Abych řekl 
pravdu, cítím se nehoden  tak velkého požehnání. Podávat lidem pravého Boha, Stvořitele všeho na zemi i na 
nebi, jenž je zdrojem všech milostí, potřebných k životu, ale uvnitř jsem strašně šťastný, že mě Bůh k této 
službě povolal a zároveň si uvědomuji nesmírnou odpovědnost, a vás všechny prosím o modlitbu za nás 
akolyty, protože tato služba mě zavazuje k svědectví života.

S láskou a úctou ministrant Honza Chudý.

Drazí čtenáři MOSTu, farníci: Narodil jsem se před 27 lety v Třinci, kde doposud bydlím. Jsem 
zaměstnán v železniční dopravě v Třineckých železárnách a.s. Před třemi roky jsem přijal svátost manželství a 
společně s manželkou Pavlínou a Boží pomocí nyní vychováváme dvě dcerky. K víře mne odmalička 
vychovávali a vedli rodiče, oba jsou nyní již v důchodu. Ministrovat jsem začal ve svých 6 letech (v roce 1981) 
a vlastně pokračuji dodnes. To, že nyní mohu podávat Pána Ježíše  je pro mne velký dar a zároveň velká 
zodpovědnost vůči Bohu, vůči lidem i vůči sobě samému.

Váš spolubratr Luboš Kučák.

Drazí farníci, mé jméno je Milan Kupczak, narodil jsem se dne 16.8.1971 a nyní bydlím v Třinci-Dolní 
Lištné 70. Čtyři roky jsem šťastně ženat s manželkou Beatou, máme 2,5 letého syna Dominika. Vyučil jsem se 
v Třinci na Kanadě na SOU v oboru strojní mechanik pro ocelové konstrukce. Poté jsem 8 let pracoval v 



Třineckých železárnách a.s. V létech 1996-1999 jsem si večerně doplnil středoškolské vzdělání na SOU 
technickém ve Frýdku-Místku, obor strojírenství. Nyní pracuji  jako ekonom v Ústředních zámečnických 
dílnách ve firmě D5, a.s. Angažování v kostele: jsem bývalý (a nyní už znova i současný) ministrant. Před 
manželstvím jsem byl členem společenství mládeže naší farnosti. Momentálně pro vytíženost při stavbě 
rodinného domku jsem pouze tzv. „řadový“ katolík, účastnící se nedělních a svátečních bohoslužeb.

Co pro mě znamená být akolytou: když mi byla tato služba nabídnuta, z důvodu velké odpovědnosti a v 
mém případě i trémy jsem váhal. Zavzpomínal jsem na dobu, kdy jsem ministroval a četl čtení, a vím, že tato 
služba v blízkosti oltáře mi přinášela radost. Dále co pro mě znamená být akolytou, je moje aktivní účast na 
životě farnosti. A nakonec, vím, že služba akolyty nekončí podáváním Těla Pána Ježíše v kostele, ale pokračuje 
vydáváním svědectví o Ježíši Kristu celým svým životem. A proto Vás všechny prosím o modlitbu, aby tato má 
služba přinesla užitek celé farnosti.

Milan Kupczak

Ponad 130 cudów eucharystycznych

W ciągu ponad 1250 lat, od roku 750 do naszych czasów, w różnych miejscach na świecie wydarzyły 
się dotychczas 132 cuda eucharystyczne. Za pierwsze tego rodzaju zdarzenie uważa się przemianę hostii i wina 
odpowiednio w kawałek ludzkiego ciała i krew w klasztorze w Lanciano we włoskiej prowincji Chieti nad 
Adriatykem w roku 750.

Pewien mnich benedyktyński z kościoła San Legonziano w Lanciano, powątpiewający w rzeczywistą 
obecność Chrystusa w Komunii św., zobaczył w czasie Mszy św., że po słowach konsekracji hostia stała się 
kawałkiem ciała, a wino – krwią. Przerażony kapłan próbował początkowo ukryć to przed ludźmi, zawijając 
hostię w kawałek materiału i zakrywając kielich, ale krople krwi kapały obficie na podłogę i cała sprawa stała 
się szybko znana w całej okolicy. Grudki krwi i cząstki ciała są do dzisiaj przechowywane z wielką czcią w 
pięknym relikwiarzu w miejscowym kościele św. Franciszka z Asyżu. W wyniku badań, przeprowadzonych 
także w naszych czasach i z użyciem najnowocześniejszych metod naukowych, stwierdzono, że zachowana 
cząstka ciała jest częścią mięśnia sercowego.

Kolejne stwierdzone przypadki cudów eucharystycznych pochodzą głównie z Włoch, gdzie w okresie 
od roku 1000 do 1772 r. stwierdzono ich 16. Do najsławniejszych z nich należą zdarzenia w Trani z 1000 r., 
Ferrarze (28 marca 1171 r.), Alatri (1228 r.), we Florencji (30 grudnia 1230 r. i 24 marca 1595 r.), w Bolsenie 
(1264 r.), Offidzie (1273 r.), Maceracie (25 kwietnia 1356 r.), Turynie (6 czerwca 1453 r.), Asti (25 lipca 1535 
r. i 10 maja 1718 r.), Sienie (14 sierpnia 1730 r.) i San Pietro a Patierno (27 stycznia 1772 r.).
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Henryk Jasiczek

ECCE HOMO

Był taki święty, parał się drzewem,
ciosał, strugał, heblował.
W jego warsztacie wśród wiór i trocin
mały syneczek się chował.

A kiedy podrósł, dom porzucił,
prawdę szedł głosić po świecie.
I tylko matka po nim tęskniła
i bracia w Nazarecie.

A Święty Józef wciąż heblował,
majstrował stoły i trumny,



słyszał, że gdzieś tam krzyczą: Hosanna!
Smutny był z tego i dumny.

Wiedział, że taki już jest świat.
Najprzód baranka ostrzyżą,
potem się rzucą jak stado wilków:
ukrzyżuj go! ukrzyżuj!

Wróć raczej, synku, z niedobrej Judei,
która w Ciebie nie wierzy,
lepiej Ci będzie u mnie, w warsztacie,
przy heblu, przy siekierze.

Lecz syn nie wraca. W ciemnym ogrodzie
przed zwątpieniem się broni:
Czy mojej krwi bezmyślność ludzka
nie splami, nie roztrwoni?

Czy znów nie będą krzyczeć Hosanna!
a potem krzyżować proroków?
Czy znów nie będą wciskać palców
niewierni do mego boku?

A kiedy pójdę zmieszany z tłumem,
krwawiący, z przebitą dłonią,
czy mnie ktoś pozna? Krzyż podtrzyma,
czy krzyknie: Ludzie, ecce Homo!

Hospodářské okénko: Farní zahrada dokončena

Letošní horké léto se bezpochyby přehouplo již do své druhé poloviny a druhý poločas bude symbolicky 
v naší farnosti ukončen v neděli 15. září 2002, kdy budeme slavit farní pouť u příležitosti sv. Alberta 
Jeruzalémského. U této příležitosti farní sdružení Sanctus Albertus pro Vás připravuje a tímto již nyní zve na 3. 
ročník Farní zahradní slavnosti 2002. Tato slavnost by měla proběhnout ono sváteční odpoledne v prostorách 
farní zahrady a o té nyní bude řeč. Jak víte, v roce 2001 byla vyčištěna od starých stromů, vyrovnána a byla na 
ní zaseta tráva. Ta se nyní udržuje pravidelným kosením a tady patří naše poděkování „civilkaři“ Liboru 
Zemanovi, který toho času pomáhá s činnostmi a prací kolem kostela a fary. K plné spokojenosti nám na 
zahradě chyběl už jen nový samostatný vjezd (vchod) na zahradu, abychom nemuseli všichni na zahradu během 
slavnosti chodit skrze farní dvůr, prostě dokola a daleko. Díky obětavosti pana Josefa Truchlého a pana Josefa 
Szkandery z Osůvek byl v červenci nový vchod vybudován a je připraven přijmout první hosty farní slavnosti. 
Na závěr napíšu to, co naposled: jenom doufejme, že nám nakonec nebude zase pršet (jako loni).

Marian Kozok

Milí bratři a sestry v Kristu,

ozývám se zase po nějakém čase, abych dal o sobě vědět, ale také proto, abych se s vámi podělil o 
zážitky ze Světového setkání mládeže v kanadském Torontu, kterého jsem se zúčastnil i já.

Začnu tedy něčím o sobě. Už je to druhý rok, jak víte, kdy se nacházím v diecézním semináři v Římě. 
Jak bych ho zhodnotil? Jestliže ho mám v krátkosti shrnout do několika vět, musím jednoznačně říct, že to byl 
rok nových zkušeností, nových Božích milostí, dalších setkáních s Pánem v nových situacích a v lidech. Nebyl 
to rok jednoduchý z důvodu náročnosti studia a různých překážek, které bylo nutné překonat, ale jsou to právě 



překážky a obtíže – ty každodenní kříže – které jsou místem setkání s Ježíšem Kristem. Každodenní kříže, 
těžkosti, jsou milostmi, které nám Bůh dává z lásky, a kterými pomáhá člověku, aby  odtrhnul svůj pohled od 
sebe samého a upřel ho s důvěrou na Pána. Kříže jsou nutné, bez nich není spása. Ale také jsem zakusil, že s 
pomocí Boha - opírajíc se o něho - je možné nést své kříže s lehkostí. Viděl jsem konkrétně, jak Boží slovo 
dokáže vstoupit do jakékoliv situace a proměnit tmu a smutek ve světlo, radost a požehnání.

Ukončil jsem tedy druhý rok duchovní formace v semináři a také druhý rok filosofie na Gregoriánské 
univerzitě. Od září budu zapsán do prvního ročníku teologie, kterou bych měl studovat po následující tři roky.

Po červnových zkouškách jsem přijel domů na prázdniny, které by měly trvat až do konce srpna, kdy se 
vrátím do Říma, abych pracoval na vinici – teď to nemyslím evangelijně, ale doopravdy – budu celý měsíc 
sbírat hrozny na jedné soukromé vinici od rodičů jednoho bohoslovce nedaleko od Říma, a to proto, abych 
mohl splatit část peněz, které jsem si půjčil na již zmíněné Světové setkání mládeže v Torontu. Škola nám 
začíná až na počátku října, a tedy tato brigáda je možná. O těchto letošních prázdninách nás tedy rektor našeho 
semináře neposlal na žádnou „misijní praxi“, a to kvůli množství vynaložených finančních prostředků na toto 
setkání se Svatým otcem v Torontu.

„Tak jaké to setkání bylo? Stálo to vůbec za to?“ - takto by se možná někteří zeptali. A já bych 
odpověděl takto: STÁLO TO ZA TO! Svatý Otec byl fantastický! Tak nádhernou atmosféru přátelství a radosti, 
kterou vytvořila jeho přítomnost mezi mladými, kterých se sjelo kolem tři čtvrtě miliónu úplně z celého světa, 
by nebylo možné vytvořit na žádném jiném setkání. Svatý Otec prožíval toto setkání s velkou radostí, kterou 
bylo znát na jeho tváři a slyšet z jeho slov (ostatně, mnozí z vás asi sledovali tyto události na polských 
programech v televizi). Řekl, že už je starým člověkem, že když má člověk více než osmdesát let, není to to 
samé, jak když má dvacet nebo třicet, ale že sdílí naše nadšení, naše pocity a inspirace. Po těchto slovech začal 
dav mladých skandovat: „Papež je mladý, papež je mladý, …“, a pak „Ať žije papež!“, „ Jane Pavle II. máme tě 
rádi!“ a jiné.

Přítomnost Svatého otce po tyto dva dny na Downswiev v Torontu dokázala doslova strhnout mladé lidi 
v obrovské nadšení a prožívání silné jednoty církve. Slovo, které ohlásil při homiliích jak ve čtvrtek (v den 
příletu do Toronta), tak při sobotní vigilii a nedělní eucharistii, bylo velmi mocné a radikální, já bych ho nazval 
jako „dávající život“ těm, kdo ho poslouchali. Bylo to slovo dávající naději, slovo nesoucí světlo, které 
rozptyluje každou tmu a beznaděj: „Moji drazí“, řekl Svatý Otec, „nebojte se následovat Krista! Jedině v Ježíši 
Kristu je život!“ Jak je možné, že tento lidsky viděný starý člověk dokázal shromáždit tolik mladých lidí z 
celého světa? (A to mnoho dalších nemohlo kvůli nedostatku finančních prostředků do Toronta letět.) Jak je 
možné, že tito mladí přišli s radostí poslouchat tohoto „starce“? Na tuto otázku si už svět musí najít odpověď 
sám. Já mohu na závěr říct jen to, že toto setkání bylo opravdovým přechodem Boha v životě každého jednoho 
z nás. !

„Bůh zaplať, Svatý otče, za Tvoji obětavost, lásku a ochotu podstoupit všechny těžkosti proto, abys nám 
mohl zvěstovat život v Ježíši Kristu zmrtvýchvstalém!“

Úplně na závěr bych chtěl oznámit, že pro všechny mladé i všechny ty, kteří by také chtěli ochutnat z 
toho „dortu“ slov Svatého otce, mi O. František nabídnul prostor v neděli 18.8. po mši svaté v 8 hod., tzn. asi 
od 9 hod. bych vás krátce seznámil s průběhem Světového setkání mládeže v Torontu a s nejdůležitějšími body, 
o kterých mluvil Svatý Otec. Jste všichni srdečně zváni!

Pokoj vám!
Zdeněk Gibiec

Z Maryją poznać Chrystusa

„Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak, jeśli będziesz szedł wytrwale, to na 
Jasnej Górze w Jej obliczu ujrzysz Boga znak...”

Jan Paweł II: „ Pielgrzymujący Kościół kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję Dziewicę, która 
szła naprzód w pielgrzymce wiary...” A czym zajmuje się Maryja w swoich sanktuariach rozsianych po całym 
świecie? Słucha, przyjmuje intencje tych, którzy we wszystkich językach świata w dzień i w nocy wołają do 
Niej o pomoc i wsparcie. Pielgrzymka daje poczucie ciągłości w wierze, pogłębia wiarę i znajomość religii, to 
rekolekcje w drodze. Oderwie na pewien okres czasu od telewizji, prasy, domowych problemów. Po powrocie 
zostają modlitwy, słowa, nowe przyjaźnie a w trudnych chwilach możemy sobie przypomnieć miejsca w 



których oddawaliśmy się w opiekę lub polecaliśmy swoje sprawy. Pielgrzymując można wiele dać drugiemu 
człowiekowi i wiele otrzymać od innych.

Małżeństwo Jadwiga i Franciszek Frankowie już 12 lat są organizatorami pieszej pielgrzymki do 
Częstochowy. Przygotowują trasę, załatwiają potrzebne materiały i informacje, programy, tak, by pielgrzym 
mógł się w pełni poświęcić modlitwie, pragnieniu spotkaniu spotkania Boga i czasem przygotowania na owo 
spotkanie. Piesi pielgrzymi muszą pokonać w okresie 6 dni 162 km (20.7. – 15.7.). Pielgrzymi z Jabłonkowa o 
1 dzień i 25 km więcej. Oprócz pieszych wyjeżdżają  od 10 lat autokary na tzw. dwudniówkę oraz trzecia 
możliwość tzw. „uczestnictwo duchowe”. W tym roku piechotą wyruszyło 137 pielgrzymów, dwoma 
autokarami przyjechało 86 pielgrzymów oraz duchowo uczestniczyło 67 pielgrzymów. Duchowymi 
przewodnikami pieszej pielgrzymki był ksiądz Zbigniew Gubała z Cz. Cieszyna oraz Ojciec Cherubin 
Kuczowicz z Jabłonkowa. W autokarze przewodnikiem był ksiądz mgr Oswald Bugiel.

W pierwszym dniu autokarowej pielgrzymki najbardziej oczekiwanym momentem jest spotkanie i 
przywitanie pieszych pątników w Alejach Najświętszej Marii Panny oraz wspólna msza święta, nocne 
czuwanie przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. I znów ją co roku wielka radość, kiedy u wylotu Alei 
zauważamy naszą grupę pieszych pielgrzymów. Czołówka ubrana w stroje ludowe, w przedzie niesiony krzyż i 
obraz Matki Bożej. Powiewają sztandary, a na głowach pielgrzymów, którzy tę trasę pokonują po raz pierwszy 
wianki z polnych kwiatów uwite na „ przeprośnej górce” – 10 km przed Częstochową. Idą radośni z śpiewem 
na ustach. Wspólnie dzieci z rodzicami, dziadkowie, babcie, osoby młodsze, ojcowie duchowni. 
Pielgrzymowały nawet rodziny wielodzietne z czwórką lub trójką dzieci. Najmłodsza uczestniczka będzie 
miała 2 latka w listopadzie a najstarsza na 75 lat. Pokonali swoje zmęczenie, boleść nóg i wytrzymali trudy 
pieszej wędrówki. To trudno opisać, to trzeba widzieć i przeżyć tę wielką radość pątników z dotarcia do celu, 
ofiarowaniu całego trudu do różnych intencji i próśb zwróconych do Matki Bożej. Potem wspólna modlitwa 
dziękczynna oraz wspólna msza święta w intencji pieszych, autokarowych i duchowych uczestników 
pielgrzymki z Zaolzia. Wieczorem wspólny Apel Jasnogórski i najpiękniejsza część – nocne czuwanie przed 
obrazem Matki Bożej. Modlitwy, rozważania oraz mszę świętą o północy prowadzili ks. Gubała i Ojciec 
Cherubin. Czas czuwania umilały śpiewem z akompaniamentem gitary dziewczęta z Jabłonkowa śpiewając 
pielgrzymkowe pieśni religijne. Byliśmy tak blisko Tej, która króluje na Jasnej Górze. Mogliśmy patrzeć w Jej 
oczy –głębokie, poważne, jakby smutne, zadumane a równocześnie patrzące w duszę każdego. Jak pisał ks. 
Jacek Bazarnik: „W tych oczach można zobaczyć wspaniałość Boga a równocześnie nędzę i bezsilność 
człowieka. W oczach Matki Boga można dostrzec sens cierpienia, bólu, choroby – bo te oczy patrzyły na mękę 
i śmierć umiłowanego Syna”. Każdy powierzał Matce Bożej swoje rodziny, swych bliskich i intencje dla 
których podjął trud pielgrzymowania.

W drugim dniu autokarowi pielgrzymowicze zwiedzili sanktuarium maryjne w Gidlach, gdzie byli 
uczestnikami mszy świętej, podziwiali muzeum przyklasztorne. Historia tego sanktuarium zaczyna się w maju 
1516 roku, kiedy to rolnik wydobył w czasie orki małą figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Sława sanktuarium 
rośnie a kroniki klasztorne pełne są opisów niezwykłych wydarzeń. Sanktuarium w Gidlach pokazuje, że Bóg 
na każdym miejscu i w każdych okolicznościach może udzielić swoich łask ludziom, którzy zaufają Maryi. W 
1998 roku z okazji 75–lecia koronacji Matki Boskiej Gidelskiej Ojciec Święty Jan Paweł II klasztorny kościół 
dominikański podniósł do godności bazyliki mniejszej. Później zatrzymaliśmy się w Mrzygłodzie w kościele 
Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego. Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1318 – 1326. Mrzygłód to 
jedno z pierwszych miejsc wzmożonego kultu Matki Bożej Różańcowej. Szczególny okres odrodzenia 
przypada na początek XX wieku, kiedy liczba kółek różańcowych doszła do trzydziestu. Została także 
wybudowana piękna Kalwaria. W każdą środę odprawiana jest tu nieustanna nowenna do Matki Bożej 
Mrzygłodzkiej.

Każda pielgrzymka powinna mieć kontynuację po powrocie. Największą szansę mają pielgrzymki 
parafialne, ponieważ wspólnota związana na czas podróży nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem. Może w 
przyszłym roku będziemy mogli przywitać w Częstochowie wielką ilość naszej młodzieży i parafian z Trzyńca! 
W tym roku tak jak i w ubiegłym pielgrzymka z Jabłonkowa zatrzymywała się w naszym kościele parafialnym 
oraz w domu p. Danki Jaś na krótki odpoczynek i posiłek.

Jeszcze raz pragniemy podziękować państwu J. i Fr. Frankom z Cz. Cieszyna za zorganizowanie 
wspaniałego programu i szlaku pielgrzymowania. Oby Pan Bóg obdarzył ich zdrowiem i Bożym 
błogosławieństwem, byśmy w przyszłam roku mogli znów spotkać się na pielgrzymim szlaku i pokłonić się 
Matce Bożej na Jasnej Górze. Przypominamy wszystkim pielgrzymom, że 5 października w salce w Alejach w 
Czeskim Cieszynie odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe, na które bardzo serdecznie zapraszają 



organizatorzy. A dla tych, którzy nie mogli z racji choroby czy wieku lub braku pieniędzy brać udział w 
pielgrzymce, słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego: „Co dzień rano, zaraz po przebudzeniu, 
duchem i sercem pielgrzymuję do Częstochowy, potem do Ostrej Bramy i na koniec do Pani Jasłowieckiej.” 
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, abyśmy „pielgrzymowali sercem” nie  tylko do ziemskich sanktuariów, ale i 
do „niebieskiego”, dokąd pragniemy w przyszłości wszyscy dotrzeć.

Irena Szymonik

Charakteristika hnutí a komunit působících v ČR (1.)

Jednou ze základních charakteristik současné církve je vliv, šíření a životaschopnost hnutí, sdružení, 
skupin a neformálních společenství. Různá hnutí se pomalu a v tichosti rozšířila všude - i v zemích, které 
upírají svobodu křesťanství. Odhaduje se, že přes 40 miliónů křesťanů na celém světě se angažuje v nějakém 
sdružení; prožívá svou příslušnost k církvi prostřednictvím formace, kterou hnutí nabízí, tak i účastí na jeho 
činnosti a působení. Mnohá společenství dnes vystupují jako ekumenická a v některých se dokonce 
shromažďují členové různých náboženství. V následujících číslech našeho farního časopisu se seznámíme s 
hnutími a komunitami, které působí v naší republice.

Cursillo de Cristiandad

Hnutí zaměřené na kérygmatickou a prorockou evangelizaci chce prostřednictvím postupného 
celkového obrácení přivádět dospělé křesťany k tomu, aby si uvědomili svůj křest a plně se včlenili do života 
společenství církve. Zejména usiluje o evangelizaci prostřednictvím laiků, kteří po svém "ano Kristu" chtějí 
uplatněním svého přirozeného vlivu přispět k tomu, aby jejich okolí a životní styl byl proniknut evangeliem. 
Nechce vytvářet nové křesťanské organizace, snaží se obnovit současnou společnost ve stávajících strukturách.

Tato snaha vychází z tradice španělských národních poutí do Santiaga de Compostela, především pouti 
španělské diecéze Mallorca roku 1948-1949, které se zúčastnila i mládež Katolické akce. Tento hluboký 
duchovní zážitek se stal systematickým pastoračním programem. Zasloužil se o to především tehdejší biskup 
diecéze Mallorca Juan Hervás y Benet, který zformuloval program putování s Kristem k Otci v síle Ducha 
svatého a s pomocí Panny Marie a svatých. Na této pouti kráčíme spolu s našimi bratry ve víře.

Cursilla byla nejprve zaměřena na to, aby se mládež probudila pro apoštolát. Postupně se však otevírají 
laikům žijícím v manželství i lidem všech věkových kategorií a sociálních skupin. Šíří se do dalších diecézí 
Španělska, do Latinské Ameriky a na ostatní kontinenty. Dnes je najdeme ve více než 50 zemích světa na 
čtyřech kontinentech. Koordinačními centry jsou diecézní, národní, kontinentální a světové sekretariáty.

Formační proces hnutí se dělí do tří charakteristických kroků.
Předcursillo: Zde se zkoumá situace, možnosti a obtíže, hledají a připravují se týmy spolupracovníků -

laiků a kněží a vyhledávají se noví účastníci (asi 30 osob). Členy týmů by měli být lidé zralí a zodpovědní, kteří 
se umějí ovládat, mají animátorské schopnosti, dokážou strhnout ostatní a chtějí pracovat k prospěchu 
společenství církve. Hnutí se v této fázi obrací s prosbou o modlitbu na společenství (především cursillová) a na 
kláštery.

Cursillo: Během tří dnů předkládá tým spolupracovníků vybrané skupině účastníků obsah kurzu podle 
podrobně a přesně vypracované metodologie, která se opírá o osnovu, tvořenou meditacemi a tématickými 
impulsy, včetně osobních svědectví. Cursillo začíná třemi meditacemi. V první fázi konfrontace se účastník 
setkává "sám se sebou". V druhé fázi jde o "setkání s Kristem", osobní rozhodnutí se pro Krista. Třetí fáze 
spočívá v "setkání se společenstvím", s bratry a sestrami, se světem takovým, jaký je. Na jednotlivé impulsy 
navazují rozhovory ve skupinách. V průběhu celého kurzu jsou účastníci vedeni k hlubšímu prožívání 
eucharistie. Nedílnou součástí Cursilla jsou rovněž adorace a modlitba růžence. Slavnostní "apoštolskou 
hodinou" jsou účastníci rozesláni "do světa", aby nesli evangelizaci do svého prostředí.

Pocursillo: pomocí malých společenství se ti, kdo prošli Cursillem, snaží rozhojnit jeho plody. K tomu 
slouží především pravidelná setkání modlitby, meditace a sdílení. Nastiňují se též úkoly do budoucna. Tato 
společenství se setkávají na místních, diecézních a národních setkáních, zvaných Ultreya ("Ultreya" = "vpřed"). 
Setkání prohlubuje cursillisty v duchovním životě, posiluje vzájemné přátelství a soudržnost, nadšení a 
apoštolskou horlivost. Spolupracovníci Cursilla se pravidelně zúčastňují formačních seminářů, ve kterých 
prohlubují svůj duchovní život a vzdělávají se v metodice Cursilla. V eské republice působí Cursillo od r. 1991 
a je rozšířeno ve 4 diecézích.



Neokatechumenátní cesta 

Když se v prvotní církvi uprostřed pohanství někdo chtěl stát křesťanem, musel projít itineráriem 
křesťanské formace - katechumenátem. Toto slovo je odvozeno od "katecheo" (rozezvučet), což znamená být 
rozezvučen tím, co bylo uslyšeno. Neokatechumenátní cesta si nenárokuje, aby byla nějakým hnutím sama o 
sobě. Je pomocí farnosti, aby ukázala pokřtěným křesťanům, co to znamená být křesťanem. Je nástrojem pro 
biskupy, aby přivedla nazpět ty lidi ve farnostech, kteří víru opustili. Neokatechumenát je teologicko-
katechetická syntéza, katechumenát pro dospělé, cesta křesťanské formace pro dnešního člověka. V prvotní 
církvi byl katechumen formován syntézou slova (kerygma), liturgie a morálky. Prvotní církev měla především 
kerygma, což znamená "ohlašování spásy". Když Pavel a Silas ohlašovali evangelium, vyvolalo to u mnohých 
morální proměnu. Lidé měnili svůj život s pomocí Ducha Svatého, který apoštoly provázel. Morální proměna 
byla provázena a pečetěna svátostmi. 

Papež Jan Pavel II. ve svém listu biskupu Cordésovi (1988) říká: "Uznávám neokatechumenátní cestu 
jako cestu katolické formace, platnou pro společnost a dnešní dobu", a přeje si "... aby bratři v episkopátu 
doceňovali toto dílo pro novou evangelizaci a spolu se svými kněžími mu napomáhali". 

Tato Cesta vznikla v roce 1964 v Madridu mezi lidmi žijícími v barácích v části Palomeras Altas. Tam 
Kiko Arguello a Carmen Hernándezová povoláni Pánem, aby žili svoje křesťanství mezi ubohými - se ocitli v 
situaci, že sami lidé, se kterými žili, je žádali o ohlašování radostné zvěsti našeho Spasitele Ježíše Krista. Toto 
slovo se začalo konkretizovat do katechetické syntézy: do mocného kertygmatu, který, v míře v jaké sestupoval 
na ubohé, přinášel s sebou zrození nové skutečnosti - koinonie. V roce 1968 byli iniciátoři Neokatechumenátní 
cesty pozváni do Říma. Od té doby skrze ohlašování stále vznikají další společenství po celém světě.

Neokatechumenátní cesta je prožívána uvnitř současné farní struktury (ve spojení s biskupem) v malých 
společenstvích, která tvoří lidé různého věku, sociálního postavení, smýšlení a kultury, pokřtění i nepokřtění. 
Nejde o nějakou spontánní skupinu, ani o sdružení, ani o duchovní hnutí, ani o elitní skupinu uprostřed farnosti. 
Jde o lidi, kteří chtějí znovu objevit podstatné důsledky křtu a žít naplno křesťanský život skrze 
neokatechumenát, který je rozdělen do různých etap podle Ordo Initiationis Christiane Adultorum (Směrnice 
pro uvedení dospělých do křesťanské víry), avšak přizpůsobený tomu, že většinou jsou již pokřtěni. Tato 
společenství mají poslání, aby byla uprostřed farnosti znakem misijní církve a otevřela tak konkrétní cestu k 
evangelizaci vzdálených tím, že dávají postupně znaky, které pohany volají k obrácení: lásku v rozměru kříže a 
jednotu. 

Když si farář přeje začít neokatechumenátní cestu, přijdou do farnosti katechisté, kteří pozvou všechny 
na hlásání víry. To je období kerygmatu, ohlášení spásy, kterou přinesl Pán. Opakuje se to, co dělali apoštolové 
proměněni Duchem svatým po Letnicích, když navštěvovali synagógy v malých skupinách, ohlašovali dobrou 
zprávu a volali lidi k obrácení. Bylo to mocné ohlašování, které stavělo lidi tváří v tvář faktu a události, že Ježíš 
Kristus je Pán a jen v něm máme spásu. Zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění, vstoupil 
na nebesa a přimlouvá se za nás, abychom mohli dostat Ducha svatého, věčný život. Toto se shoduje s fází, 
které my říkáme kerygmatická, kde se odkrývá a prožívá trojnožka, na které je založen celý průběh 
neokatechumenátu: Slovo - Liturgie - Společenství. Tato kerygmatická fáze končí třídenním setkáním, kde se 
vytvoří společenství, jež začíná cestu, která má různé etapy předkatechumenátu, katechumenátu, vyvolení, atd., 
a je také vedeno skupinou katechistů ve spojení s farářem. V míře, v jaké bratři začnou růst ve víře a vydávat 
svědectví v práci, v rodině, jsou další osoby přitahovány k víře a chtějí začít stejnou cestu. A tak se formuje 
druhé, třetí, čtvrté společenství ... a ve farnosti se objeví nová skutečnost malých společenství, jež jsou všechna 
na cestě obrácení.

Tento způsob obnovy vede k tomu, že nesčetní katechisté a celé rodiny jsou připraveni evangelizovat, 
kdekoliv je třeba. Řadu takových rodin (v současné době 400) vyslal Svatý Otec Jan Pavel II., aby ohlašovaly 
evangelium po celém světě.

Dalším důležitým plodem Cesty je rozkvět četných povolání. V krátkém období proto mnozí biskupové 
rozhodli o otevření diecézně-misijních seminářů "Redemptoris Mater" ve svých diecézích: V Římě, Medellinu 
(Kolumbie), Bangalore (Afrika), Newarku (New York), Takamatsu (Japonsko) a mnoha dalších zemích. Nyní 
je otevřeno 35 seminářů na pěti kontinentech. Neokatechumenátní cesta je rozšířena ve 108 zemích na pěti 
kontinentech v 15000 společenstvích, 5000 farnostech a 800 diecézích.



Pořad bohoslužeb v srpnu

1. Neděle 11.8.2002 - 19. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Čtvrtek 15.8.2002 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
3. Neděle 18.8.2002 - 20. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Sobota 24.8.2002 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
5. Neděle 25.8.2002 - 21. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Neděle 1.9.2002 - 22. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Pátek 6.9.2002 – první pátek v měsíci.
8. Neděle 8.9.2002 - 23. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
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.
11. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
12. 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.
13. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v srpnu

19. neděle v mezidobí (11.8.)
1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: Řím 9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-23
Žalm: odp. Pane, ukaž nám své milosrdenství.
ref. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

20. neděle v mezidobí (18.8.)
1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Řím 11,13-15.29-32; Evangelium: Mt 15,21-28
Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże.

21. neděle v mezidobí (25.8.)
1. čtení: Iz 22,19-23; 2. čtení: Řím 11,33-36; Evangelium: Mt 16,13-20
Žalm: odp. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!
ref. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

22. neděle v mezidobí (1.9.)
1. čtení: Jer 20,7-9; 2. čtení: Řím 12,1-2; Evangelium: Mt 16,21-27
Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

23. neděle v mezidobí (8.9.)
1. čtení: Ez 33,7-9; 2. čtení: Řím 13,8-10; Evangelium: Mt 18,15-20
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
ref. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.



Úmysly apoštolátu modlitby 2002 - srpen

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 úmysly našich biskupů:

1. Úmysl všeobecný: Ať se úcta k přírodě, dané od Boha všem lidem, šíří jak ve svědomí jednotlivců, tak i 
ve veřejném mínění.

2. Úmysl misijní: Ať ve velkých chudinských čtvrtích pomáhají misionáři svou činností mírnit utrpení –
důsledek bezpráví – a podporují celkový rozvoj osobnosti.

3. Úmysl národní: Za celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, aby upevnilo mladé lidi v životě s 
Ježíšem a v křesťanské orientaci v dnešním světě.




