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Zdrowa pobożność Maryjna

Niedawno ktoś mi powiedział, że bł. Ojciec Pio przepowiedział, że za niedługo będzie koniec świata. 
Od kogoś innego dowiedziałem się, że Bóg chce pokarać ludzkość za popełniane grzechy. Ktoś jeszcze inny 
powiedział mi, że czas apokalipsy się wypełnił. Podobne informacje od czasu do czasu docierają z pewnością i 
do was, drodzy czytelnicy MOSTu.

Nie chcę polemizować z autorami tych informacji (chociaż jestem w pełni uprawniony do tego 
zadania...).

Pozwolę sobie jedynie przypomnieć pewne podstawowe prawdy, które są fundamentem zdrowego 
(pozbawionego dewocji) przylgnięcia człowieka do Boga przez Maryję. Prawdy te dokładnie wyjaśniają 
Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty Vaticanum Secundum, Encyklika Redemtoris Mater i nauka 
doktorów Kościoła.

Aby głębiej zgłębić rolę Matki Bożej w naszym życiu, jak i wszystkie orędzia, którymi Bóg 
obdarowywuje świat przez Matkę Bożą powinniśmy jeszcze raz wejść na Kalwarię i stanąć pod krzyżem jako 
Apostoł Jan.

Kiedy Jan stał pod krzyżem, na którym umierał Pan Jezus, z pewnością stał tam jako bezradny 
człowiek. Mało tego; przecież to on Jan uciekł z Ogrodu Oliwnego, kiedy żołnierze przyszli pojmać Jezusa. 
Miał z pewnością świadomość, że w najbardziej potrzebnej sytuacji opuścił Pana Jezusa. Czuł się więc zdrajcą i 
tchórzem. I właśnie w takiej postawie bezradności św. Jan Apostoł staje pod krzyżem i próbuje spojrzeć 
Jezusowi w oczy prosząc o przebaczenie. Jezus nie tylko mu przebacza. Ponadto daje mu, jako największy dar 
swego miłosierdzia, swoją Matkę Maryję, aby z Nią przeżywał już wszystko – każdą chwilę. Aby Jej oddawał 
najbardziej intymne sprawy swojego życia. “OTO SYN TWÓJ... OTO MATKA TWOJA”. Pan Jezus zaprasza 
Jana do życia w komunii z Maryją.

Tradycja Kościoła mówi nam, że Jan w pełni odpowiedział na to wezwanie i właśnie na takiej drodze 
się uświęcił (jako jedyny uczeń nie umarł śmiercią męczeńską). Nie odmawiał Różańca ponieważ jeszcze go 
nie znano. Nie było też czytanek majowych czy innych modlitw litanijnych. Tego nie potrzebował, ponieważ 
jego serce było zjednoczone z Maryją. On naprawdę oddał swoje życie Maryji. Podziwiał Ją i naśladował. 
Uczył się od Niej życia w czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie woli Boga Ojca. Po śmierci Maryji jego 
komunia z Maryją jeszcze bardziej wzrosła. Nie miała już ograniczeń spowodowanych sferą materialną.

Jak to się stało, że Jan jako jedyny z Apostołów otrzymał w darze Maryję. Z pewnością jego odwaga w 
stanięciu przed Jezusem ukrzyżowanym w prawdzie. (“Jezu wybacz mi, że Cię opuściłem, że Cię zdradziłem w 
Ogrodzie Oliwnym”.) Jan uznaje, że jest grzesznikiem, wierząc, że Jezus mu wybaczy. Nie boi się uznać, że 
jest zdrajcą i przeprosić za to Jezusa. (Judasz też to mógł zrobić, ale nie chciał przeprosić – wybrał rozpacz.)

Czyli warunkiem życia w komunii z Maryją jest uznanie prawdy o sobie i o kochającym Bogu. 
Jeżeli nasza pobożność pozbawiona jest przynamniej jednego z tych dwóch elementów, staje się pobożnością 
mniej lub więcej dewocyjną (nie mówię tutaj o ludziach np. chorych psychicznie, którzy wymagają opieki 
lekarskiej). Albo jest tylko rozumową teorią (to w przypadku mężczyzn). To dlatego nieustannie “zatruwam” 
wam głowy o niezbędności codziennego rachunku sumienia. Po mszy świętej jest to najważniejsza chwila dnia. 
I tutaj nie ma wymówki. 5-10 minut to nie tak dużo.
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Jak widzicie nie odpowiadam wprost na wyżej postawione problemy. Stawiam jednak nacisk na to co 
jest najważniejsze w pobożności Maryjnej. Czyli nie jeżdżenie po sanktuariach (osobiście lubię sanktuaria) i 
szukanie objawień, ale trwanie z Maryją w prawdzie, adorując Jezusa Eucharystycznego.

“Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Diakon Marcin Sławicki

Když dva dělají totéž ….

To pořekadlo jistě známe: Když dva dělají totéž, není to totéž. Dva pracují na jedné věci. Používají 
stejný pracovní postup, stejný materiál a trvá jim to stejně dlouho. Jeden pracuje proto, aby tím dílem posloužil 
někomu jinému, nebo někoho obohatil, jiný to dělá proto, aby na sebe upoutal pozornost, aby se povýšil nad 
jiného… Rozdíl je v úmyslu, který Bůh dobře vidí a podle toho i dílo hodnotí.

Postavme vedle sebe dva lidi, kterým se třeba nelíbí něco v Církvi a povznesou svůj hlas. Jeden to dělá 
proto, že chce Církvi prospět, obrací se na kompetentní osoby, které mohou sjednat nápravu. Druhý má ale 
radost, že může po církvi plivnout, protože u nás je to v módě a kdo to umí, může to i leckde dotáhnout. Od 
těch druhých můžeme očekávat výhružku typu: “já to dám do novin, uvidíte!” Tím prozrazuje, že mu nejde o 
dobro a spravedlnost, ale o senzaci. Ještě jsem totiž v novinách nikde nečetl, že by si tam někdo stěžoval na to, 
že šel k zubnímu s bolavým zubem a jeho oprava byla ještě bolestivější, nebo musel být dokonce vytržen. A tak 
jsme mohli v novinách pod palcovými titulky číst o sexuálních aférách v Církvi, dokonce o tom, že Svatý Otec 
svolal americké kardinály, aby situaci společně zmapovali a řešili. Dokonce jsme mohli číst i tak hysterické 
tvrzení, že “Církev se otřásá sexuálními skandály”, či dokonce že ztrácí věrohodnost. Nikdo neříká, že tyto 
věci, pokud opravdu jsou, dělají někomu radost. Homosexualita či pedofilie se objevují nejen v Církvi a všude 
tam, kde se objeví, nepůsobí radost. Člověk si svou orientaci nevybírá, ale rodí se s ní. Jaký div, že může 
někoho homosexuálně orientovaného napadnout, že jestliže díky své orientaci neobstojí v manželství, že by 
mohl sloužit v Církvi, kde ještě navíc existuje celibát. Osobně jsem se kdysi s takovým názorem setkal, proto o 
něm píši. Jenomže pak svou orientaci nezvládne a malér je na světě. Tato skutečnost je osobní tragédií 
konkrétního člověka, nikoliv Církve. Ani nejdokonalejší představený semináře, či biskup nemůže vlézt do 
někoho, aby poznal, co v něm je. Tady je třeba klást důraz na osobní upřímnost konkrétního člověka. Nikdo z 
těchto lidí  jistě nešel do semináře proto, aby v budoucnu škodil Církvi. Církev nemá důvod otřásat se a už 
vůbec není řeči o ztracení věrohodnosti. Předmětem a obsahem víry není osobní kvalita či nekvalita kněze či 
biskupa, nebo dokonce papeže, ale obsah Božího zjevení. Před nějakým časem se podepisovala petice proti 
legalizaci partnerství homosexuálů, protože stavět tento vztah na úroveň manželství se příčí zdravému rozumu, 
o Božím zákoně ani nemluvě. Jaké to bylo pohoršení, co prý Církev má proti homosexuálům, proč je tvrdá a 
zpátečnická, slyšeli jsme toho dost. Dnes titíž by málem ukřižovali někoho, kdo svou orientaci nezvládl a 
dopustil se, čeho se dopustil. Člověk může za určitých okolností nezvládnout i normální orientaci a je tu 
nemanželské dítě… A jsou případy, kdy se  i toto stalo knězi, pak opustil kněžskou službu, oženil se a žije se 
svou rodinou…. Tvrzení, že papež prohlásil, že tito lidé nemají v Církvi místo, je nejspíš špatně přeloženo z 
originálu.  Tito lidé nebudou mít místo v kněžské službě, to je dost podstatný rozdíl. Zřejmě média mají rezervy 
ve znalosti cizích jazyků a nevědí, že třeba v italštině a řadě jiných jazyků je pro náš termín “Církev”  a 
“Kostel-svatyně” jeden termín. Svatý otec jistě tyto praktiky nazval pravým jménem, ale jistě zná zásadu sv. 
Augustina: “Hřích nenáviďte, ale hříšníky milujte!” Bude možná dobré počkat si na celý papežský dokument v 
originále, protože některá naše média čekají senzace a když  něco objeví, tak to i patřičně rozmáznou. V 
každém případě je třeba prosit Pána za tyto lidi i za všechny kandidáty kněžského svěcení, aby se nebáli být 
otevřenými a upřímnými ke svým  představeným a nechali se Duchem Božím vést.

Otec František

Otec Radek Drobisz: Kněžství prožívám jako velké dobrodružství

MOST: Otče Radku, jste zde s námi jako kaplan už řadu měsíců, na svém prvním kaplanském místě. 
Když porovnáte reálný život kněze s Vašimi představami z doby např. před rokem, nakolik se liší?
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O. Radek Drobisz: Rok před příchodem do třinecké farnosti jsem byl na vojně. Všichni chlapi mi jistě 
dají zapravdu a vůbec se nebudou divit, když řeknu,  že jsem se na kněžskou službu ohromně těšil a 
představoval si ji v těch nejkrásnějších barvách… Život je neustálé dorůstání k dokonalosti. V dospívání jsem 
každé dva týdny pravidelně navštěvoval knihovnu, nejraději jsem  si  půjčoval dobrodružné knihy. Při četbě 
jsem se nadšeně setkával s různými kladnými hrdiny, misionáři, kteří objevovali nové země, kmeny, živočichy, 
museli s enormním úsilím překonávat náročné a nebezpečné situace a neohroženě chránili život a zásady své i 
svých kamarádů. Po absolvování  vojny se tento literární  virtuální svět z nedozrálých let pro mě stal v jistém 
slova smyslu reálným. Své kněžství momentálně prožívám jako velké dobrodružství i když v trochu jiném 
životním stylu, době a místě než ti knižní hrdinové z mládí. Každý den přináší nepředvídatelné setkání s 
různými lidmi v jejich různých životních situacích a často velmi cítím přítomnost Boží prozřetelnosti v těchto  
nevšedních okamžicích všedního dne.

Otec biskup František Václav Lobkowicz vloni v katedrále Božského Spasitele v Ostravě,  v den 
kněžských svěcení, při homilii   řekl, že jako novokněží budeme “Multiplikátory” Božích milostí a darů. 
Vzhledem k dnešnímu počtu kněží v ČR je tomu tak. Museli  bychom být “Supermani”, aby všechno dokonale 
klapalo a bylo v pořádku. Jsme  jen služebníky neužitečnými a “Multiplikátory” nedokonalými, ale patrně Bůh 
to tak chce. Být knězem v dnešní postmoderní době je totéž co v dobách předešlých. Už téměř 2000 let platí 
slova sv. apoštola Pavla, že být knězem znamená být správcem Božích tajemství. “Ať se každý na  nás dívá 
jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, vyžaduje se po něm, 
aby na něj bylo spolehnutí.” (1 Kor 4, 1-2) Výraz “správce” nemůže být nahrazen žádným jiným. Je hluboce 
zakořeněn v evangeliu, vzpomeňme si na evangelium o věrném a nevěrném správci (srov. Lk 12, 41-48). 
Správce není vlastníkem, nýbrž člověkem, kterému vlastník svěřuje svůj majetek, aby spravedlivě a odpovědně 
spravoval. Právě tak přijímá kněz od Krista dobra spásy, aby je patřičným způsobem rozděloval osobám, ke 
kterým je poslán. Jde o dobra víry. Kněz je tedy člověkem Božího slova, člověkem svátostí, člověkem 
“tajemství víry”. Kněžské povolání je tajemství “úchvatné výměny” – admirabile commercium – mezi Bohem a 
člověkem, jak ve své krásné knize “Dar a tajemství” popisuje náš papež Jan Pavel II.

MOST: Mohl byste nám něco říct o stavu příprav na letošní první svaté přijímání?

O. Radek Drobisz: Blízká příprava na první svaté přijímání dětí sestává z 12 setkání ve středy a čtvrtky 
v kostele. Právě jsme se přehoupli do druhé poloviny. Přípravu 10 dětí v polském jazyce vede jáhen Marcin 
Sławicki (1. svaté přijímání se bude udělovat těmto dětem v neděli 26. května při mši svaté v 10 hodin), českou 
skupinu 56 dětí připravuji já (1. svaté přijímání v českém jazyce proběhne v neděli 2. června při mši sv. rovněž 
v 10 hodin). Při přípravách nám ochotně pomáhají paní katechetky Barbara Bocková, Pavla  Golasovská, Alena  
Trombiková a Michaela Wawreczková. Setkání začíná půl hodiny před večerní mší svatou. V promluvě se 
snažíme inspirovat děti, říct rodičům, co mají s dětmi dělat doma. Těžiště těchto setkání není ve vštípení kvanta 
náboženského vědění - na to mají děti ještě celý život -, ale radostné těšení na Pána Ježíše, spřátelení  dětí a 
rodičů s knězem, katechety, kontakt s živou vírou farního společenství. Nezapomínáme na to, že přípravu
děláme v konfrontaci s dnešním  nenáboženským světem. Proto je třeba na reakci nevěřícího světa děti stále 
připravovat, obrňovat je proti nim, ukazovat, že my křesťané, jsme na tom lépe, než nevěřící.

MOST: Jak probíhá současný život farního společenství mladých? Plánujete účast na Celostátním 
setkání mládeže v srpnu 2002, které se bude konat ve Žďáru nad Sázavou a bude nějak navazovat na Světové 
setkání mládeže s Janem Pavlem II v kanadském Torontu?

O. Radek Drobisz: Farní společenství mládeže probíhá každý pátek a každou sobotu od 17,15 do 21,00 
v kostele sv. Alberta a v sálce na faře. Náplň těchto setkání se prakticky nezměnila od doby jak ji popsal na 
stránkách našeho MOSTu jáhen Marcin. Snad jen můžeme říci žoviálně jako Jan Werich ve filmu “Císařův 
pekař a Pekařův císař”: omládli jsme, omládli jsme, omládli jsme… Ne tedy věkem, ale věkovým průměrem, 
díky příchodu několika nových mladých lidí.

Jeden profesor na univerzitě řekl, že dnešní mediální svět se snaží sugerovat mladým lidem toto: “Život 
je xerox, ty jsi jen kopie”. Žijeme v době globální civilizace, radikální plurality a mladí lidé se ptají po smyslu 
života, hledají orientaci stejně jako v létech minulých. Otázkou však je, co jim jako církev svatá, katolická 
můžeme nabídnout. Dnes se mladí lidé dívají na různá náboženství jako na různé zboží v supermarketech. V 
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regálech je mnoho věcí, já si vybírám, co se mi zrovna hodí. Stejné je to při volbě mládeže mezi naší vírou a 
pavírami. Beru si to, co se mi zrovna líbí…

Jádrem našich setkání je proto to, co je v církvi a třineckém farním společenství osvědčené po mnoho 
generací: adorace, četba Písma sv., modlitba růžence a katecheze na aktuální témata. Zde při setkáních s 
Kristem čerpáme sílu do našich radostných i chmurných hodin. Je jasné že v konkurenci s diskotékami, 
hospůdkami a zařízeními s neonovými světly asi naše setkání vypadají dost staromódně. Nezapomínejme však, 
že křesťané už od starověku jsou “solí země a světlem světa”¨(Mt 5,13-14). I to zní staromódně? Co by se však 
stalo, kdyby světlo pohaslo a sůl ztratila chuť?…

Celostátního setkání mládeže, které proběhne ve dnech 13.08. – 18. 08. 2002 ve Žďáru nad Sázavou se 
jistě zúčastní nejeden mladý třinečan. Program v kostce: katecheze biskupů a setkání s nimi; diskusní skupiny s 
odborníky; mše sv. adorace; koncerty; divadelní představení; příležitost ke svátosti smíření; výlety a mnoho 
dalšího…Přihlášky jsou u mě na faře. Cena je 600 – 800 Kč, podle finančních možností.

Toronto 2002 bude sedmnáctým Světovým dnem mládeže. Ty byly započaty v Římě v r. 1984 díky 
iniciativě papeže Jana Pavla II. Od té doby  se slaví každoročně – jeden rok na místní úrovni /Diecézní setkání 
mládeže s Otcem biskupem před Květnou nedělí/, druhý rok na úrovni mezinárodní. Bývá pořádáno na různých 
místech na světě. Předchozí SDM se uskutečnily: Řím (1984), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela 
(1989), Częstochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paříž (1997) a Řím (2000).

Program Toronta 2002:
18.-21. 7. 2002: Poutníci ze zahraničí budou přivítáni v domovech katolických rodin ve městech u 

Tichého a Atlantického oceánu a na mnoha místech mezi nimi. Někteří budou mít možnost navštívit i Severní 
ledový oceán. Při svém pobytu ve farnostech se setkají s mladými, kteří s nimi sdílejí stejnou víru, budou 
spolupracovat na veřejně prospěšných projektech, jako je pomoc nemocným a bezdomovcům.

22.-28. 7. 2002: V Torontu budou následovat společné programy. Týden bude zahájen  bohoslužbou 
slouženou kardinálem Ambrozicem a završen mší svatou  slouženou Svatým Otcem. Budou zde přednášky a 
katecheze, příležitost veřejně prospěšných činností, zábavné akce mimo jiné koncerty, divadelní hry, tance 
apod. Důležitou součástí SDM je umožnit mládeži celého světa vzájemně se setkat, získat nové přátele a učit se 
jeden od druhého. Přihlášky na DCM Ostrava, cena cca 30.000,-Kč.

MOST: Děkujeme za obsáhlé a zajímavé informace a přejeme “horké léto”

S Otcem Drobiszem rozmlouval Marian Kozok

Jsou stejné a přece jiné….

Školství patří k důležitým součástem každé společnosti. Také školství v naší zemi a potažmo i v naší 
farnosti prošlo po roce 1989 významnými změnami. Mezi ně bezpochyby patří i fakt, že jedna z třineckých 
základních škol, konkrétně 6. ZŠ, umožňuje zapsat děti do křesťanských tříd. Také naše dcera navštěvuje v 
současnosti 1. třídu – křesťanskou třídu této školy. Nedávno jsme se však dozvěděli dosti nepříjemnou a svým 
způsobem alarmující zprávu: existence těchto tříd je ohrožena, nová první třída pro školní rok 2002-2003 není 
dosud zcela naplněna potřebným množstvím dětí. V existenčním ohrožení je i budoucnost současné 1. třídy: 
musí v ní být přihlášeno nejméně 16 žáků, což sice nyní je, ale z toho 2 děti se snad budou během prázdnin 
stěhovat mimo Třinec. Takže hrozí: buď rozpuštění křesťanské třídy a převod dětí do zbývajících “normálních” 
tří prvních tříd. Druhou možností je sloučení s jinou křesťanskou třídou (první, třetí) a vznik tzv. malotřídky. 
Protože obě hrozící řešení budou neúspěchem pro samotnou myšlenku křesťanských tříd v Třinci, rozhodli 
jsme se, že se s vámi podělíme o své zkušenosti. Náš pohled nemusí být pohledem zcela objektivním, ale jedná 
se o náš vlastní názor, o naše osobní zkušenosti. Snad by stálo za to, aby se ozvali také jiní, kteří tam již své 
děti mají a podělili se s námi právě s vlastním pohledem. To je ale už věc další diskuse a budeme rádi, když se 
zapojíte. Možná, že někteří rodiče - tak jako my loni touhle dobou  nevědí, “do čeho jdou”, možná mají obavy o 
kvalitu výuky. Nemají představu, jak taková výuka v křesťanské třídě vypadá, co to prostě obnáší. Takže: dle 
vlastních zkušeností můžeme říci, že neobnáší nic mimořádného nežli výuka v jiných třídách. Učí je paní 
učitelky z učebnic shodných s ostatními třídami. Výuka je tedy zcela standardní. V první třídě se například učí 
jako v každé jiné první třídě 4 vyučovací hodiny denně. Pouze dvakrát týdně mají děti navíc hodinu 
náboženství. Jedna hodina je s paní učitelkou taková všeobecná (ekumenické náboženství), druhá hodina 
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náboženství je s paní katechetkou už podle vyznání (katolíci zvlášť, evangelíci zvlášť). Křesťanské třídy jsou 
smíšené. Pokud vím, v současné první třídě je většina dětí (12) evangelického vyznání a jen 4 děti jsou 
římskokatolického vyznání. Dále je oproti normálním třídám rozdílné to, že na zdi za katedrou visí kříž a děti 
začínají a končí vyučování modlitbou. Nyní si Vám dovolím přiblížit osobní zkušenost: často na dceru čekám, 
než poobědvá a mám možnost některé nebo většinu jejich spolužáků poznat, vidět. Od začátku školního roku je 
to již hezká řádka dní a tak vidím, že jsou  to úplně “normální” děti, jako ostatní. Veselé, stejně živé, se svými 
dětskými problémy. Stejně jako jejich kamarádům z jiných tříd ani jim se nechce ráno vstávat do školy, nechce 
se jim opakovat čtení…. Jsou stejné…. A možná přece jiné. Opět se vrátím ke svému čekání na dceru po obědě, 
bývá vesměs s holkami pomalejší a tak mi kluci hlásí, že ještě jí. Takže čekám, než dojí a  v šatně se oblékne. 
Nakouknu tam. Loučí se s kamarádkou a povídají si něco moc “důležitého o tetovačkách ve žvýkačkách.” Pak 
už jen ahoj a dcera míří ven. Kamarádka Sylva na ni však ještě zavolá: “ Počkej!” Znovu nakouknu, co ještě 
potřebují řešit (protože už “mně tlačí čas”) a vidím jak jí spolužačka … dělá křížek na čelo a říká : “Ať tě Pán 
opatruje”. Pak se teprve rozcházejí. Jsem překvapena dětskou opravdovostí a upřímností. Jsou stejné a přece 
jiné... Když se dcera dovídá, že zítra je bude poslední hodinu učit paní družinářka, udiveně se ptá: “A to se 
nebudeme ani modlit?” “No, ne, to asi ne” odpovídám jí a dodávám, že já jsem se ve škole nikdy nemodlila -
protože to nešlo. Pro ni se stává modlitba samozřejmou součástí začátku a konce vyučování. Vzpomínám na 
dobu, kdy já jsem chodila na základní školu. Rodiče mně tak jako i ostatní sourozence zapsali do náboženství. 
Chodila jsem jako jediná z celé třídy. Z vedlejších tříd chodilo ještě asi 5-6 dětí a po prvním svatém přijímání 
nás zůstalo z ročníku jen pár. Nebyla to lehká doba ani pro naše rodiče, ani pro nás. Rodiče, když nás chtěli 
zapsat do náboženství, museli s přihláškou k řediteli a vyslechnout si kázání o tom: že nám kazí budoucnost, že 
se to s námi potáhne, že jsme nábožensky zatíženi a nedostaneme se na žádnou školu….. Ani mně nenapadlo, 
že jednou bude moci mé dítě chodit do školy, kde mu nebudou učitelé povídat, že Bůh je výmysl a nesmysl, že 
na ně nebudou pořádat své “ideologické hony”… Už jsem snad i zapomněla, jaké to všechno bylo, ale někdy je 
dobré si tu dobu připomenout. Ale vraťme se do současnosti, do doby občanské a náboženské svobody.  I my 
jsme přemýšleli o tom, zda dát dceru do křesťanské třídy. Někteří nám říkali: nedávejte ji tam, oni jsou tam 
hodní, ale takoví pomalí, hraví, pořád se jen modlí. Dejte ji do normální třídy a ve 3. třídě může jít do 
jazykovky. Cizí jazyk, to je pro dnešní dobu to, co se počítá, ti tam jedou a v životě se jí to hodí nejvíce. Je 
jasné, že každý z nás chce pro své děti to nejlepší.  I já bych chtěla, aby dceru bavily jazyky a prospívala v 
“prestižních předmětech”, ale především bych chtěla, aby měla dobré srdce, byla dobrý člověk….Vím, tomu ji 
nenaučí jen škola. Záleží zejména na rodině, rodičích, na Božím milosrdenství…  Ale část dne tráví ve škole a 
alespoň se tady nedozvídá o Bohu něco jiného než doma. I my jako katolíci jsme měli trochu obavy ze 
skutečnosti, že třída je smíšená a většina dětí jsou evangelíci. Měli jsme obavy, že dcera může být z určitých 
věcí a názorů zmatená, ovlivněná. Ale ani v běžném životě nebude potkávat jen katolíky. Zatím se snažíme více 
či méně úspěšně odpovídat na otázky: proč se Sylva žehná jinak, proč říká jenom apoštol Pavel a ne svatý 
apoštol Pavel? Co je to nedělní školka? Proč jsme ve třídě jen 4 katolíci ……? Všichni se učíme vzájemné 
toleranci a porozumění a děti také. Jsme vyzýváni k ekumenismu a toto je takový dětský ekumenismus v praxi. 
Uvědomili jsme si, že je třeba dbát na dobrou křesťanskou výchovu a využít možnosti křesťanské třídy. A 
přitom děti se mohou zapojovat do všech aktivit této školy. Mohou navštěvovat různé kroužky, které v rámci 
školy fungují: např. výuku cizího jazyka, zpívání ve Zvonečku a mnoho dalších podle zájmu. S ostatními dětmi 
nacvičují na radovánky, na besídky, na školní akademii, mají karneval, jezdí na výlet… prostě prožívají 
obyčejný školní rok. Mimo to si připravily Vánoční besídku, která proběhla v KD Trisia a čeká je besídka ke 
Dni matek.

Pokud vím, děti které bydlí od školy daleko, přiváží mikrobus, který objíždí trasu podle toho, kde děti 
bydlí a Otec František na tyto náklady přispívá finanční částkou. 

V žádném případě ale nechceme tvrdit, že účast dítěte v křesťanské třídě je jediným možným a 
správným řešením v oblasti základního školství, pouze Vám sdělujeme svoje zkušenosti a názory.

A co říci na závěr? Snad jen prosit Pána za všechny naše děti, aby rostly ve víře, naději a lásce, aby Tě 
Pane uměly poznávat v bližních. Prosíme Tě Pane, buď s nimi, ať je v životě potká cokoliv. Ty sám víš, co je 
pro ně dobré a dáš jim, co bude třeba.

manželé Kozokovi
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Kozubová

Ve středu 8. května se koná tradiční setkání na Kozubové mládeže frýdeckého děkanátu. Mše svatá v 
11.00 hodin bude sloužena Otcem biskupem Františkem. Od 13.00 do 14.30 bude přednáška P. Leoše Ryšky. 
Od 14.30 adorace zakončena sv. požehnáním. Občerstvení zajištěno.

Pomoc misiím – sbíráme poštovní známky

Mnozí z Vás nám přinášejí do Domečku vystřižené poštovní známky, ale mnohdy nevíte  co se dále  s 
těmito známkami děje. Putují v balících poštou nebo přímým odvozem do německého Munsterschwarzachu, 
kde je v benediktinském klášteře  třídí řádoví bratři – dle země původu, stáří a hodnoty. Dva dny v týdnu 
přicházejí sběratelé na malé filatelistické burzy a nakupují. Za utržené peníze hradí benediktini  potřebné 
komodity pro misie v Tanzánii, Togu, Peru, Číně, ale třeba i v Severní Koreji.

Stejný systém platí i pro telefonní karty, které se třídí jako známky a připravují pro sběratele. Použité i 
nepoužité pohlednice zasílají benediktini  do Spojených států. V New Yorku existuje jeden obchůdek, kde se 
prodávají jen takovéto evropské pohledy (od 2 do 50 feniků za kus) a výtěžek slouží opět pro misie.

Co všechno se může pořídit za:
100 poštovních známek 1 injekční stříkačka pro nemocné děti
200 poštovních známek 1 kg sušeného mléka
300 poštovních známek oběd pro 10 dětí ve školce
400 poštovních známek školné pro chudé dítě na měsíc
500 poštovních známek 1 dobrý kopací míč pro děti
600 poštovních známek 1 nové oblečení pro děti
700 poštovních známek 1 nový malý kotel pro školní kuchyni
800 poštovních známek pytel cukru nebo 10 kg hroznového cukru
900 poštovních známek nářadí a nástroje pro chudé řemeslníky
1000 poštovních známek plat pro dětskou pečovatelku
2000 poštovních známek vozík pro školku
3000 poštovních známek oběd pro 100 dětí
4000 poštovních známek 1 malý školní výlet pro 50 dětí
5000 poštovních známek 1 nové kolo pro učitelku nebo sestru   
10.000 poštovních známek nábytek a zařízení pro školku v Mozambiku
100.000 poštovních známek novostavba malé dětské školky v Tanzánii.

Znovu upozorňujeme, že  sériové známky a zvláštní známky z běžné korespondence (dopisy, pohledy) 
se zásadně neodlepují, ale je třeba je vystřihnout z dopisu s asi 1/2 cm okrajem. Hezky frankované dopisní 
obálky a pohlednice nevystřihujte, ale odevzdejte celé, rovněž tak doporučené dopisy a cenné papíry.

Kromě známek můžete rovněž sbírat pohlednice a telefonní karty, o kterých již byla řeč, dále staré 
peníze a mince všech dob a měn, staré šperky, vysloužilé staré stříbrné příbory, medaile, staré růžence. 
Vítanými předměty pro misie jsou také staré hodiny.

Pokud tedy chcete tímto způsobem přispět na misie, můžete známky, pohlednice, telefonní karty i jiné 
věci odevzdat v Domečku.

Dnešním - 101. číslem MOSTu vstupujeme do jeho další stovky

Dnešním - 101. číslem MOSTu vstupujeme do jeho další stovky. V prvním čísle jsme otiskli kratičký 
článeček, takové programové prohlášení o tom, jaké máme představy o budoucím farním časopise. Jeden z 
čtenářů kdysi položil otázku – proč MOST? Zřejmě tento úvodní článek nečetl a já jsem měl chuť odpověděť –
“a proč ne?” Pokud má v ruce dnešní číslo, tak si může přečíst proč MOST, protože si dovolujeme tuto 
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informaci z 1. čísla MOSTU přetisknout – těm, kdo tehdy MOST ještě nečetli pro informaci, nám ostatním pro 
osvěžení paměti. Nuže tedy:

Začíná vycházet měsíčník pro třinecké farníky
Na počátku byla myšlenka. Myšlenka, kterou jsme v sobě nosili dlouho, ale také přání, aby v naší farní 

rodině vycházel časopis, noviny, občasník, věstník nebo zpravodaj, který by přinášel především zprávy ze 
života třineckého farního společenství, ale i trochu moudrosti a poučení a snad i humoru a zábavy.

Chtěli jsme začít vydávat list, který nebude nahrazovat Katolický týdeník, Gościa Niedzielnego, 
Adéčko, Rycerza Niepokalanej, Bratni Zew, Světlo, Teologické texty a jiný křesťanský a katolický tisk, nýbrž 
nás obohatí informacemi a zprávami, které budou zajímat právě nás, tedy třinecké farníky. A tak vznikl MOST 
– měsíčník třineckého farního společenství. Nese krátký a výstižný název. Teď si určitě v duchu mnohý z Vás 
říká: “V čem spočívá výstižnost tohoto názvu?” Vysvětlení je velice prosté.

Most spojuje protilehlé břehy řeky a tím umožňuje kontakt mezi lidmi z obou břehů. Spojuje tedy nejen 
břehy, ale i lidi. Pro naše předky byl navíc most symbolem spojení člověka s Bohem. Latinské slovo 
“pontifex”, tj. kněz, jehož posláním je být prostředníkem mezi Bohem a člověkem, původně označovalo 
stavitele, strážce mostu. Životním cílem středověkých panovníků bylo postavit most. Naším přáním je, aby 
tento měsíčník byl duchovním mostem, jehož kamennými pilíři bude naše pevná víra a jehož oblouky, jako 
opravdová láska, nás budou pojit v jedno skutečné společenství podle slov našeho Pána a Spasitele Ježíše 
Krista: “… aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás…” (Jan 17,21).

Nechceme, aby to byl časopis uzavřený, určený pouze nějaké věkové skupině. Naším cílem je, aby 
každý v něm našel něco zajímavého pro sebe, co může obohatit jeho duchovní život, ať už to bude věcná 
informace o dění ve farnosti, liturgické kalendárium, nějaká meditace či úvaha, citáty slavných, krásná báseň 
nebo prostě dobrý vtip. Tak například znáte tu anekdotu, když se paní domu ptá hosta, zda si dá kávu nebo čaj? 
Host si přeje kávu, pokud by to hostitelku příliš neobtěžovalo a slyší odpověď: “Vůbec ne, nechala jsem si 
trochu na černou hodinku”.

Nastínili jsem vám, bratři a sestry v Kristu, naše cíle a záměry. Chtěli bychom Vám předkládat kvalitní 
a zajímavý měsíčník. Jaký skutečně bude to ukáže čas. Zatím je v plenkách a musíme načerpat zkušenosti, které 
nikdo z nás s podobnou činností nemá. Doufáme, že nám pomůžete v jeho redagování. Jak? Pokud bude mít 
někdo dobrý nápad, myšlenku, námět, který by mohl obohatit obsah MOSTu, napíšte jej, vložte do obálky s 
označením “MOST-měsíčník třineckého farního společenství” a doručte na Římskokatolický farní úřad v 
Třinci.

Věříme, že s Boží pomocí se stane měsíčník MOST pro všechny dobrým společníkem, jehož každé nové 
číslo budeme všichni s netrpělivostí očekávat.

Hnutí modlitby matek

Je to již osm měsíců, co se na stránkách tohoto měsíčníku objevily informace o začínajícím Společenství 
matek, modlících se za své děti. Za tu poměrně krátkou dobu se mnoho událo. Počet nás, maminek, které se 
scházejí na faře jednou za čtrnáct dní se ustálil na čísle osm. Těší mě, že dalších osm matek z naší farnosti 
vytvořilo druhou skupinku, která se schází doma. Snad jenom krátce k tomu, co ”členství” v tomto modlitebním 
hnutí obnáší: pravidelná účast na setkáních, zákaz pomluv a vynášení důvěrných sdělení mimo skupinu, 
sjednocení s ostatními skupinkami ve společné modlitbě, prosby a díky za děti, blízké, nemocné apod. Každá 
skupinka dostává jednou za tři měsíce Zpravodaj, v němž najde různé informace, svědectví matek, články k 
zamyšlení, nabídky zajímavých knih, exercicií, víkendovek, dovolených apod.

Kromě modlitebních setkání se naše ”maminy” zapojují i do farních aktivit jako byl např. Vánoční 
strom, Postní kříž pro děti, Misijní koláč. Nyní je před námi společná oslava Dne matek a koncem školního 
roku chystáme sportovní odpoledne, které chceme prožít i s našimi muži a dětmi.

Ty z vás, které máte zájem a chtěly byste vytvořit další takové ”oázy” modlitby, jste srdečně vítány. 
Některé mámy i babičky se k tomu odhodlaly 19.4.2002, kdy nás přímo v naší farnosti navštívila koordinátorka 
Hnutí modlitby matek, paní Růžena Fialová se svou asistentkou Oldřiškou. Ten den se po večerní mši svaté v 
salce na faře konalo setkání matek a myslím, že žádná z nás nelitovala času, který věnovala tomuto setkání. Po 
krátkém úvodu, informacích o hnutí, které je rozšířeno již v 67 zemích světa, následovalo setkání s Bohem v 
modlitbě. Nedokážu vám přiblížit atmosféru tohoto setkání, protože slova jsou příliš málo. Je pravda, že Duch 



8

Svatý vane, kam chce a ten večer v salce vál zvlášť silně. Pro celé setkání je příznačné jedno slovo, které si 
dovolím použít a totiž to, že jsme z tohoto setkání odcházely ”naduchované”. (Slovo slečny Karolíny 
Janczykové v minulém čísle MOSTu)

Chtěla bych poděkovat paní Růženě i paní Oldřišce, které za námi podnikly tu dlouhou cestu vlakem z 
Brna (ještě ke všemu zkomplikovanou zpožděním), všem maminkám a babičkám, které přišly a dokázaly tak 
vytvořit atmosféru modlitby a také našemu Otci Františkovi, který nám umožnil toto setkání na faře uskutečnit. 
A vy všichni ostatní, kteří možná máte pocit, že jste o něco přišli, nezoufejte. Toto setkání bylo první, ale jistě 
ne poslední a proto někdy příště máte možnost i vy přijít a prožít pocit ”naduchovanosti”.

Pavla Golasowská

Co nového v křesťanských třídách?

Je už to 8 let, kdy v Třinci na Terase na 6. ZŠ byla otevřena první křesťanská třída. Tehdy byl 
slavnostnímu zahájení přítomen tehdejší ministr školství Ivan Pilip. Co vše se od té doby změnilo?

Máme osm křesťanských tříd, v nich je kolem 160 dětí různého vyznání. Jsou zde děti z církve 
římskokatolické, evangelické, apoštolské, adventistické. Učitelky jsou věřící a také různého vyznání.(3 učitelky 
jsou katoličky, 3 jsou evangeličky, 1 je z církve adventistické a 1 z církve bratrské.) Prvňáky ze vzdálenějších 
míst vozí do školy zvláštní mikrobus.

Jak probíhá výuka? Děti mají stejné předměty, jako v klasických třídách, ale některé předměty jsou 
rozšířené, např. hudební výchova – křesťanské písně, přírodověda – vznik světa z křesťanského hlediska. Navíc 
mají 2 hodiny náboženství týdně. Jedna hodina je společná pro všechny děti, druhá pak je dělená dle vyznání. 
Den začínáme vždy krátkou modlitbou, písní, krátkým úryvkem z Bible nebo z křesťanské literatury apod. 
Snažíme se, aby děti byly nejen vzdělávány, ale i křesťansky vedeny a vychovávány, aby se křesťanská 
výchova prolínala celým vyučovacím procesem. Zároveň spolupracujeme i s ostatními třídami, máme společné 
hodiny tělesné výchovy, společně nacvičujeme na dětské radovánky, děti se spolu stýkají o přestávkách apod. 
Neuzavíráme se do nějakého “géta”.

Žáci křesťanských tříd se mohou účastnit různých soutěží a olympiád, tak jak děti z tříd klasických. Zde 
dosahují velmi dobrých výsledků. Uvedeme nyní některé soutěže a umístění žáků křesťanských tříd.

V matematické soutěži “Klokánek”, která je určena žákům 4. a 5. tříd se ve školním kole umístil na 2. 
místě Dominik Bernkopf, na 10. místě Zuzana Samcová a na 15. místě Lukáš Kantor. Soutěžilo zde 29 dětí.

V soutěži “Klokan”, která je určena žákům 6. a 7. tříd a bylo zde 50 účastníků, se umístily naše děti 
takto: 2. místo - Tomáš Broda, 3. místo – Daniela Worková, 11. místo – Lukáš Karásek, 19. místo – Michal 
Worek.

Školního kola PYTHAGORIÁDY se zúčastnilo 41 žáků. Úspěšných bylo pouze 15 řešitelů. Mezi nimi 
byli i 3 žáci našich křesťanských tříd: 2 místo – Lukáš Karásek a Daniela Worková, 4. místo – Michaela 
Szmeková. V třineckém kole PYTHAGORIÁDY se z 6. tříd umístil na 4. místě Michal Worek a Tomáš Broda, 
ze 7. tříd skončila na 5. místě Michaela Szmeková a na 6. místě Daniela Worková.

Tito výše jmenovaní žáci křesťanských tříd předběhli spoustu dětí z jazykových tříd. Přitom víme, že v 
jazykových třídách jsou vybrány mimořádně nadané děti z Třince a okolí. Dalším úspěchem je 6. místo Daniely 
Workové v okresním kole matematické olympiády. Této žákyni zároveň blahopřejeme k přijetí na gymnázium.

Při testech SCIO, které každý rok řeší žáci pátých tříd se loni křesťanská třída umístila hned za dvěmi 
třídami jazykovými a předběhla tak další dvě třídy klasické.

Proč to vše píši? Některé zle jazyky totiž tvrdí, že úroveň výuky je v křesťanských třídách nižší než v 
třídách klasických. Zdaleka to však není pravda.  V našich třídách jsou jak děti s výborným prospěchem, tak 
děti s průměrným nadáním nebo děti integrované. Snažíme se k nim přistupovat individuálně. Nadané děti 
vedeme k co nejlepším výkonům, méně nadané povzbuzujeme, motivujeme, aby dosáhly co nejlepších 
výsledků v rámci jejich možností. Vedeme děti k vzájemné pomoci a toleranci. Každé dítě je osobnost. 
Zdůrazňujeme jim, že pro život je důležité, aby z nich vyrostli čestní, pracovití a poctiví lidé zakotvení v Bohu. 
Bůh je miluje všechny bez rozdílu.

Dále se žáci křesťanských tříd mohou účastnit biblické soutěže “Jonáš”. Loni v celostátním kole 
zvítězila Daniela Worková. W mezinárodním kole, kterého se účastnily děti z Polska, ČR a Slovenska se 
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Daniela umístila na překrásném 5. místě. Hned za ní, na 6. místě skončila rovněž žákyně křesťanské třídy –
Daniela Haltofová. Obě pak byly v Polsku na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

 Děti z křesťanských tříd se zapojují i do akcí pořádaných školou. Jsou to dětské radovánky, slavnostní 
akademie, návštěvy kina, divadla, knihovny apod. Dále mají možnost navštěvovat anglický kroužek. Na škole 
je také pro děti z prvních tříd pěvecký sbor Zvoneček a pro druháky – pěvecký sbor Klubíčko. Od 4. třídy se 
mohou děti přihlásit do keramického kroužku. Na naší škole působí i hudební škola. Vyučuje se zde hra na 
klavír, flétnu, kytaru, keyboard.

Každým rokem připravují děti s učiteli program na tradiční “vánoční besídku”. Ta má slavnostní 
charakter a probíhá v kulturním domě Trisia. Letos byl mezi vzácnými hosty i náš kaplan Otec Radek Drobisz a 
farář evangelické církve pan Stanislav Piętak.

V květnu připravují prvňáčci pro své maminky besídku ke “Dni matek”.
Jezdíme také na školní výlety, které mají vždy konkrétní náplň. A tak např. děti “putovaly s Mojžíšem 

do zaslíbené země”, stavěly “Noemovu archu”, navštívily dřevěný kostelík v Gutech apod.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Rodiče mají o své děti zájem, hojně se účastní třídních schůzek a 

vždy ochotně pomohou tam, kde je třeba.
Dalo by se psát o aktivitách ještě dlouho. Kdo má zájem dovědět se o křesťanských třídách ještě něco 

víc, může se informovat u níže podepsaných učitelek, nebo přímo u ředitele školy Mgr. Jana Bocka na tel. čísle  
333625.

No a na závěr smutné zamyšlení. Bohužel, děti v křesťanských třídách nám ubývá, a to i dětí 
katolického vyznání. Je 12 let po “sametové revoluci”. Všichni jsme tehdy nadšeně vítali svobodu a hlavně 
možnost svobodně vyznávat svou víru. Jsme velké město a přesto nejsme schopni naplnit jednu křesťanskou 
třídu. Přitom jsme označováni za nejreligióznější oblast v České republice. Jsou daleko menší města a mají celé 
církevní základní školy. Naši věřící ale třídy s křesťanskou výukou zřejmě nepotřebují.

Slyšeli jsme názor: “Proč křesťanské třídy? Vždyť náboženství se vyučuje v každé škole.” Ale i v 
dobách hluboké totality mohli také odvážní rodiče posílat své děti 1 x týdně do náboženství. Že v křesťanských 
třídách je Bůh na prvním místě denně, to naše děti nepotřebují? Opravdu pro ně stačí ta jedna hodina týdně? 
Nebo se za svou víru stydíme? “Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, 
za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.” (Mk 8,38)

Děti i učitelé by mezi sebou rádi přivítali nové kamarády. Denně se za to s dětmi ve třídách modlíme.
Máme obavy o nynější 3. a 1. třídu, ze kterých se nám děti stěhují do vzdálených měst, odkud není 

možnost dojíždět do naší školy. Ohrožena je i budoucí 1. třída, ve které je zapsáno 16 dětí, přičemž v ostatních 
klasických třídách na naší škole bude až 26 dětí.

Podívejme se na sportovní školy, jazykové třídy, hokejové třídy – většinou “praskají ve švech”. 
Rodičům není zatěžko vozit své děti ze vzdálených míst apod. A co my křesťané? Dáme přednost té cestě 
široké a jednoduché? Křesťanská výchova nemá pro nás a naše děti žádnou hodnotu?

“Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?” (Mt 16,26)
 Nakonec chceme ještě poděkovat panu řediteli Mgr. Janu Bockovi, paní zástupkyni Mgr. Marii Wolné 

a paní učitelce Mgr. Květoslavě Konderlové za velké pochopení a podporu křesťanských tříd. Dále děkujeme 
všem rodičům, kteří přihlásili své děti do našich tříd, přesto, že třeba měli školu “za rohem” a nyní musí jejich 
děti dojíždět. Děkujeme, že si zvolili tu cestu úzkou a náročnější jak pro sebe tak pro děti. Přejeme všem hodně 
síly, Boží pomoci a Božího požehnání. Kéž jsou Vám tato slova našeho Pána povzbuzením: “Těsná je brána a 
úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.” (Mt 7,14)

Mgr. Alena Trombiková a Barbara Bocková, učitelky křesťanských tříd

Uczyń twój dom polem doświadczalnym.  Miłość musi się zacząć tam, 
gdzie mieszkasz

Na ostatnim spotkaniu Sympatyków Radia Maryja, które odbyło się 20 kwietnia, został wyświetlony 
film o Matce Teresie z Kalkuty. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni jej zaangażowaniem i pracą. Pamiętamy 
jej drobną sylwetkę, nieco pochyloną. Jej skromność, jeśli chodzi o własne potrzeby zwracała powszechną 
uwagę. Niczego nie pragnęła z dóbr doczesnych, dlatego niczego jej nie brakowało. Służyła tylko Panu Bogu. 
Ufna i pełna miłości podjęła jego wezwanie, by opuścić zaciszny klasztor i znaleźć sobie nowe miejsce za 
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murami, wśród ubogich. Marka Teresa wiedziała, że celem życia danego od Boga jest nie to, by człowiekowi 
było dobrze, lecz by on sam był dobry. Tylko zdolna do ofiar miłość nadaje życiu cel i sens. Matka Teresa 
dostrzegała Chrystusa w każdym człowieku. Ci najbardziej samotni i ubodzy znajdowali u niej ludzkie ciepło i 
współczucie bez poniżenia. Pragnęła, by “łańcuch miłości” opasał całą ziemię. Dziś misjonarki miłości pracują 
na całym świecie. Matka Teresa stale przypominała o tym, co najważniejsze: “Bóg jest Miłością i kocha ciebie i 
mnie. Kochajmy się nawzajem tak, jak On nas kocha.” W dzisiejszych czasach pełnych agresji, niepokoju, 
brutalności, braku czasu dla bliźniego warto przytoczyć parę cytatów Matki Teresy:

“Przekonania nie mogą być zaporą dzielącą nas od innych. Powinny być pomostem do drugiego 
człowieka, niezależnie od jego wiary i światopoglądu.”

“Każdy człowiek jest stworzony, aby kochać i aby być kochanym. Wszystko jedno, czy jesteś hinduistą , 
muzułmaninem, żydem czy komunistą. Rasa ani religia nic nie znaczą. Każdy człowiek jest dzieckiem Boga, 
stworzony na Jego obraz. Tylko to się liczy.”

“Nasze uczynki w miłości są czynami dla pokoju. Wykorzystujmy miłość i miłosierdzie dla zdobycia 
świata. Pokój zaczyna się uśmiechem.”

“Mamy wszystkie środki, jakich inni mogą potrzebować. A my sami potrzebujemy miłości i pomocnej 
dłoni. Potrzebujemy się nawzajem, nasza odpowiedzialność musi być więc skierowana na tych, z którymi 
spotykamy się codziennie.”

Największym zagrożeniem dla dzisiejszego świata jest egoizm, zachłanność i niechęć do dzielenia się z 
innymi. W tym momencie, w którym zaczynamy się z kimś dzielić, zaczynamy kochać.”

“Ten, kto się modli o panowanie miłości na świecie, sam staje się narzędziem miłości i pokoju.”
“Najlepszym sposobem na okazywanie Bogu i ludziom wdzięczności, jest przyjmowanie wszystkiego z 

radością. Serce radosne jest sercem płonącym miłością.”
“Jest dużo cierpienia na świecie jak głód, bezdomność, różnego rodzaju choroby. Jednak największym 

cierpieniem jest nasza samotność´- to, że nie czujemy się kochani, nie mamy nikogo bliskiego.”
“Musimy uczynić nasze domy ośrodkami miłosierdzia i nieskończonego wybaczania – i w ten sposób 

budować pokój.”
“Uczyń twój dom, twoją rodzinę prawdziwym Nazaretem, gdzie panuje miłość, pokój, radość i jedność. 

Bo miłość zaczyna się od domu. Tym musisz zaczynać, tam powinieneś tworzyć przestrzeń dla gorejącej 
miłości.”

Dnia 5. 9. 1997 Matka Teresa odeszła do Pana. W trwającej całe życie pracy dla najbiedniejszych 
podkreślała cudowną moc wiary, wzajemną odpowiedzialność ludzi za siebie, miłość bliźniego i ochronę życia. 
Nazywała siebie pokorną służebnicą Boga oraz Jego narzędziem. W czasie spotkań zachęcała do 
współprzeżywania i do zaangażowania.

Pragniemy zaprosić wszystkich na  następne spotkanie Sympatyków Radia Maryja, które odbędzie się 
18. 5. (sobota) w Jabłonkowie. W klasztornej kaplicy franciszkanów o godz. 14.30 odprawiona zostanie msza 
święta w intencji naszej wspólnoty, która w maju obchodzi mały jubileusz – pierwszą rocznicę spotkań 
Sympatyków Radia Maryja.

Irena Szymonik

Večer
Ještě předtím než jdu spát,
chci Bohu za vše děkovat.
Za celý dnešní krásný den,
buď Všemohoucí veleben.
Za má slova a kde jsem všude byla,
snad někomu jsem radost způsobila.

Požádat o odpuštění,
že zhřešila jsem a teď mi lehko není.
Je mi líto provinění,
ale zpět už cesty není.
Pak odpusť, nech mne litovat,
své srdce chci jen Tobě dát.

Bože, buď můj pevný hrad,
ať nemusím se zlého bát.
Tvá moc mi dej svou ochranu
a sílu - k pravdě odvahu.
Ať věčně pevnou víru mám,
a u sebe Tě nalézám.

A teď už, Pane, půjdu spát.
Usínám s Tebou - Ty to víš,
chci každým dnem být Tobě blíž.

Radka Dembská



Pořad bohoslužeb v květnu

1. Neděle 5.5.2002 - 6. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
2. Pondělí 6.5.2002 – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
3. Čtvrtek 9.5.2002 – Slavnost Nanebevstoupení Páně; začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání 

Ducha Svatého.
4. Neděle 12.5.2002 – 7. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Úterý 14.5.2002 – svátek sv. Matěje, evangelisty.
6. Čtvrtek 16.5.2002 – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.
7. Neděle 19.5.2002 – Slavnost Seslání Ducha Svatého, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; končí 

doba velikonoční.
8. Neděle 26.5.2002 – Slavnost Nejsvětější Trojice, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky, první svaté 

přijímání dětí z polských škol.
9. Čtvrtek 30.5.2002 – Slavnost Těla a Krve Páně. 1.Pátek 31.5.2002 – svátek Navštívení Panny Marie.
10. Neděle 2.6.2002 – 9. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky; první svaté přijímání 

dětí z českých škol.
11. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní mši svaté májovou pobožnost.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné 

požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
13. V průběhu týdne mše svaté začínají v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu, pátek - ranní česky, večerní 

polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky.
14. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
15. 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.
16. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 

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

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

Nedělní liturgie v květnu

6. neděle velikonoční (5.5.)
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17; 2. čtení: 1 Petr 3,15-18; Evangelium: Jan 14,15-21
Žalm: odp. Jásejte Bohu, všechny země.
ref. Niech cała ziemia chwali swego Pana.

7. neděle velikonoční (12.5.)
1. čtení: Sk 1,12-14; 2. čtení: 1 Petr 4,13-16;   Evangelium: Jan 17,1-11a
Žalm: odp. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Slavnost Seslání Ducha Svatého (19.5.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (26.5.)
1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2. čtení: 2 Kor 13,11-13; Evangelium: Jan 3,16-18
Žalm: odp. Responsorium a latere: Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.
ref. Chwalebny jesteś wiekuisty Boże.
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9. neděle v mezidobí (2.6.)
1. čtení: Dt 11,18.26-28; 2. čtení: Řím 3,21-25a.28; Evangelium: Mt 7,21-27
Žalm: odp. Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou.
ref. Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Úmysly apoštolátu modlitby 2002

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:

Květen

1. Úmysl všeobecný: Ať křesťané žijí svou víru přesvědčivě a jsou tak věrohodnými svědky evangelní 
naděje.

2. Úmysl misijní: Ať s pomocí Marie, Nejsvětější Panny a Matky, se na celém světě prosazuje rodinné a 
sociální poslání ženy.

3. Úmysl národní: Za nové Letnice církve v naší vlasti, aby svědectví věřících mělo větší sílu Ducha 
Svatého.

Zprávy z Domečku

Z knižní nabídky Vás chceme upozornit na několik zajímavých knih:
- Anselm Grun, Meinrad Dufner “Zdraví jako duchovní úkol”. “Nemoc je symbol, jimž se vyjadřuje naše duše. 
A člověk, který rozumí symbolické řeči nemoci, tím lépe rozumí sám sobě. Poznává své skutečné potřeby a 
touhy, a může tak snadněji zjistit, kde a jak je potlačuje”. Takto autoři nově pohlížejí na nemoc jako na partnera 
a přítele, který nás chce poučit o něčem, čemu jsme dosud nemohli rozumět. Cena 98,- Kč
- Jo Croissant “Tělo, chrám krásy” Kniha se obrací ke každému, kdo chce jít dál v poznání Boha i sebe, kdo 
hledá harmonizující, vyvážený pohled na svůj vztah k Bohu a zároveň usiluje o nalezení vlastní identity. Pročíst 
a promeditovat tuto knihu znamená projít předsíní chrámů a očistit se, vstoupit do chrámové lodi až ke 
svatostánku, v něm přijmout Boha i svou pravou identitu a takto očištěn a uzdraven přijmout vyslání k službě 
druhým, jímž můžeme nést jeho milost. Cena 169,- Kč.
- Sv. Augustin “Miluj a dělej, co chceš”. Soubor textů vyňatých z neobyčejně rozsáhlé tvorby svatého 
Augustina. Kniha zachycující učení tohoto významného církevního otce nám má zprostředkovat rady a pravidla 
pro život směřující k Bohu, má v nás upevnit a rozhojnit onen nadpřirozený život, jež nám dává žít z Boha a 
pro Boha. Cena 198,- Kč.
- Josef Heyduk “Svatí církevního roku” Kniha, která jistě potěší všechny, kteří rádi pročítají životopisy svatých 
a snaží se tak poučit z jejich života. Autor doplnil výklad o životě světců i seznamem jejich nejčastějších 
atributů. Cena 188,- Kč.    
- Misálek pro nejmenší. Po delší době je opět k dostání Misálek, který srozumitelnou cestou přibližuje dětem 
nedělní mši svatou. Cena 129,- Kč

V Domečku si můžete vybrat z několika druhů svíček k prvnímu svatému přijímání a rovněž ozdoby na hlavu 
pro děvčátka.

V dubnu se odeslalo z Vašich darů na lepru  5.700,- Kč, na Fond ohrožených dětí 1.100,- Kč a na misie 2.100,-
Kč. Z LL-likvidace lepry nám přišlo velmi pěkné poděkování, které tedy tlumočíme všem štědrým dárcům a 
zaslali nám pohledy, které malovali nemocní a můžete si je samozřejmě prohlédnout v Domečku. Všem dárcům 
ještě jednou Pán Bůh zaplať.
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Dostal se nám do rukou časopis Rodinný život, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci a mnozí z 
Vás ho možná znají.   Časopis řeší otázky spojené s manželstvím, výchovou dětí, vztahů v rodině a může být 
velkým přínosem při řešení každodenních problémů v rodině. Předplatné na celý rok stojí 150,- Kč, za rok 
vychází 5 čísel. Pokud byste se chtěli na něj podívat,  máme v Domečku jedno číslo, které si můžete půjčit. 
Kontaktní adresa, kde si můžete časopis objednat: Cetrum pro rodinný život, Eva Suchánková, Biskupské nám. 
2, 771 01 Olomouc nebo na tel. čísle 068/5500250-253.      




