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Číslo 11/III listopad 2001 Proti dobrovolnému daru

Bůh miluje svou Církev

V tomto roce jsme si vícekrát připomínali páté výročí zřízení naší ostravsko-opavské diecéze. Otec 
biskup každý měsíc navštěvuje děkanáty, aby se setkal s lidmi, naslouchal jim a taky představoval práci celého 
biskupství. Den diecéze v našem děkanátě – v naší farnosti jsme prožívali bez Otce biskupa, protože 
neočekávané onemocnění jej uložilo do lůžka. Mnoho se udělalo a jistě se ještě mnoho udělá. Já mám dnes ale 
takovou radostnou příležitost připomenout, že nejen Otec biskup, celá kurie, kněží a všichni se snažíme o 
budování církve. Snaží se o to i celé nebe. Právě naši svatí vědí nejlépe, kolik milostí Boží je třeba ke každému 
dobrému dílu. A snaží se i Pán Bůh – můžeme-li to tak říci. 

Každoročně 1. listopadu slavíme v celé církvi slavnost Všech svatých. V povědomí mnoha lidí je tato 
slavnost jaksi spojena s následným dnem vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Toto je ale nesprávné. Prvního 
listopadu děkujeme Bohu za všechny, jejichž duše již jsou v nebi ve stavu blaženého patření na Boha. Řada z 
nich žila životem, který neušel pozornosti jejich okolí a po jejich smrti byl pečlivě zkoumán. Vrcholem tohoto 
pečlivého a mnohaletého zkoumání byl pak okamžik, kdy Svatý Otec jakožto Kristův náměstek svou nejvyšší 
mocí prohlásil, že ten který, či ta která osoba je v nebi ve stavu blaženého patření na Boha a může se za nás 
přimlouvat. Život, zbožnost a důvěra v Boha může být pro nás příkladem. Když tedy papež slavnostně 
prohlašuje konkrétní osobu za svatou (kanonizuje ji), konstatuje, že konkrétní osoba je v nebi. 

Letošní slavnost Všech svatých je pro naši ostravsko-opavskou diecézi ještě radostnější, protože je 
jakousi vigilií před beatifikací našeho diecezána P. Metoděje Dominika Trčky, kněze kongregace 
redemptoristů. Za pět let trvání diecéze je to druhý nový blahoslavený z našeho kraje po blahoslavené Sestře 
Marii Antoníně Kratochvílové, pocházející z Ostravy-Vítkovic, kterou Svatý Otec prohlásil za blahoslavenou 
teprve nedávno. Kdo je tím novým blahoslaveným?

P. Metoděj Dominik Trčka se narodil 6. července 1886 ve Frýdlantě nad Ostravicí. V roce 1903 vstoupil 
do řeholní kongregace redemptoristů a v roce 1910 byl vysvěcen na kněze. Působil v Praze, na Svaté Hoře, v 
Plzni a během 1. světové války opět na Svaté Hoře. V té době pracoval mezi uprchlíky z Chorvatska. Věnoval 
se taky Slovincům a Rusínům. Po ročním působení v Brně byl vybrán ještě s jedním knězem pro práci ve 
Lvově. Od roku 1920 pracoval v Ivanofrankovsku. V roce 1931 se stal představeným nově posvěceného 
řeckokatolického kláštera v Michalovcích. Roku 1950 byl internován. To je již období komunismu, který se 
netajil svou nenávistí vůči církvi. 8. srpna 1951 byl zatčen a na základě uměle a lživě vykonstruovaných 
materiálů byl odsouzen na 12 let vězení. O vánocích roku 1958 byl potrestán korekcí (samotkou) za to, že si 
potichu zpíval vánoční koledu. V  této samotce prochladl, dostal zápal plíc. Lékařská pomoc mu byla 
opakovaně odmítnuta. Na následky korekce zemřel 23. března 1959 a byl pochován na vězeňském hřbitově v 
Leopoldově. O deset let později byly jeho ostatky převezeny do Michalovců. Soudně rehabilitován byl teprve 
až v roce 1990. Jeho smrt je charakterizována jako mučednická. Jen pro doplnění: 4. listopadu, tedy v den, kdy 
dostáváte do rukou listopadové číslo MOSTu, je spolu s P. Trčkou prohlášen blahoslaveným také slovenský 
řeckokatolický biskup Petr Pavel Gojdič.

Těšíme se a radujeme z nových hvězd na nebi církve, které vyzývají k následování. Bude možná 
zajímavé sledovat sdělovací prostředky zda, jak a kolik informací poskytnou. Ze zkušenosti víme, že když se 
něco nepovede, nebo díky lidské nedokonalosti nepodaří, čteme o tom pod palcovými titulky. Ale to jen tak na 
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okraj. Je důležité, že tito obyvatelé nebes i v dnešní době připomínají, že cesta evangelia je jedinou cestou k 
životu v každé době, protože Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky.

P. František

Setna rocznica poświęcenia budynku szkolnego w Trzyńcu

W ubiegłym miesiącu upłynęło dokładnie sto lat od uroczystego poświęcenia i oddania do użytku tzw. 
“drugiego” budynku 1-wszej Polskiej Szkoły Podstawowej na ul. Dworcowej. 

Przed stu laty o tym wydarzeniu pisano w nr 42 Gwiazdki Cieszyńskiej z 19.10.1901.
Dzięki życzliwości historyka trzynieckiego p. Dr. Stanisława Zahradnika otrzymaliśmy ten artykuł i 

pozwalamy go sobie w całości przedrukować. 

Poświęcenie nowej szkoły dla dziewcząt wybudowanej, odbyło się 8. t. m. w sposób przez kościół św. 
przepisany, prosty ale dostojny. Po odprawieniu mszy św. o godz. 9. i odśpiewaniu hymnu o Duchu św. 
wyruszyła dziatwa z dorosłymi w procesyi ku nowej szkole, gdzie na samym wstępie miejscowy ks. proboszcz 
oraz katecheta, H a w l a s, wygłosił następującą mowę:

“Szkoła nowa, za pomocą Bożą i przez szczodrobliwą hojność Jego ces. i król. Wysokości pana arcyks. 
Fryderyka i przez ofiarność tutejszych obywateli, stanęła w pośród wioski naszej, a ma być dzisiaj obrzędem 
świętym od kościoła Bożego przepisanym przez ręce moje poświęcona i zadaniu swemu oddana. Dzięki niech 
będą stokrotne nasamprzód Bogu w Trójcy św. jedynemu za ten nowy przybytek dla religijno-moralnego 
wychowania młodzieży, a cześć i chwała Imienia Bożego niech w nim brzmieć nie przestanie po wszystkie 
czasy. Lecz niedosyć tylko podziękować Bogu za dzień dzisiejszy, dzięki złożyć fundatorowi 
wspaniałomyślnemu za ten dar wielki wybudowaniem tej szkoły nam udzielony; potrzeba także z uroczystości 
dzisiejszej jaką korzyść zbawienną dla duszy odnieść z tego miejsca do domu, aby dzień ten pamiętny głęboko 
się wyrył w sercach naszych piętnem niezatartem. Stanie się to, jeżeli sobie odpowiemy na pytanie: Czem jest 
szkoła, jakie jest zadanie jej?

Szkoła ma na celu religijno-moralne wychowanie młodzieży. Od tego wychowania i rozwoju 
umysłowych i fizycznych zdolnośći dziecka zawisło całe jego późniejsze życie, od wychowania zaś i 
wykształcenia młodzieży przyszły byt narodu. Dlatego w szkole rozsiewa kapłan i nauczyciel ziarno dobre i 
wyborne nauki niebieskie i ziemskie na roli serc dzieci; dlatego w szkole gromadzi się miła dziatwa wasza. Tu 
nieumiejętna pobiera naukę, lekkomyślna upomnienie, błędna wzkazówkę na drogę prostą żywota, tu czerpie 
jednem słowem poznanie Boga i prawd naturalnych, które według świadectwa św. apostoła do Boga prowadzą. 
Mijają pokolenia i powstają nowe, a taż sama szkoła wiecznie niezmienne prawdy ogłasza. Cokolwiek cnoty i 
obyczajności, światła i nauki znajdujesz w narodach, to po największej części ze szkoły wychodzi. Zamknij 
szkoły a obal mównice ich, zawrzej usta kapłanom i nauczycielom, aby się nie ozwali z nauką do dzieci, a wnet 
ogólna ciemnota i dzikość, barbarzyństwo i anarchia będzie udziałem naszym.

Ponieważ dobra szkoła jest rękojmią szczęścia społeczeństwa, dlatego wcześnie już zwrócono uwagę na 
potrzebę szkół, a Kościół katolicki już w pierwszem stuleciu swego istnienia, a odtąd przez cały wiek stary i 
średni i nowy, zakładał szkoły publiczne, dla wszystkich dostępne, w czem go później naśladowało i państwo. 
Nie trzeba więc mojego napomnienia, abyście waszą dziatwę do tej nowej szkoły pilnie posyłali; tutaj mają 
chwytać i posyłać chciwie każde słowo z ust nauczycieli duchownych i świeckich wychodzące, mają się uczyć 
nasamprzód bojaźni Bożej, która jest początkiem wszystkiej mądrości; bo wierzcie mi, niema tam prawdziwego 
dobra, gdzie niema bojaźni Bożej, niema tam doczesnego, tem mniej wiecznego szczęścia, gdzie Bóg jest 
nieznany, gdzie Jego głos św. nie ma posłuchu!

A teraz, mój Boże, kiedy już mam zakończyć mowę moją do ludu Twego, i dokonać poświęcenia szkoły 
w sposób uroczysty, pozwól jeszcze, o Panie, abym za Twą dziatwą, która tutaj na nauki uczęszczać będzie po 
wszystkie czasy, podniósł do Ciebie błagalny głos mój, abym za nią do Ciebie w niebo wyciągnął słabe ręce 
moje. A o co Cię w tej chwili w imię jednorodzonego Syna Twego w pokorze duszy mojej błagać będę, 
wysłuchaj to łaskawie i uczyń! Bądź, o Boże, zawsze z tą dziatwą Twą na tem poświęconem miejscu, bądź jej 
opiekunem i stróżem, pocieszycielem i wspomożycielem najwierniejszym. Niech nauki w tej szkole 
opowiadane zawsze padają na dobrą rolę serca, niech w nich stokrotny owoc przynoszą. Zachowaj, Panie, ten 
przybytek od wszelkich nieszczęść, zachowaj go od największego nieszczęścia, od grzechu! A kiedym raz 
począł głos mój błagalny podnosić, pozwól jeszcze, o Boże, za dobrodziejem tej dziatwy największym, za 
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fundatorem tej szkoły otworzyć grzeszne usta moje! Zachowaj go, Panie, jako źrenicę oka Twego, obroń go 
zawsze pod cieniem skrzydeł Twoich od wszystkiego złego. Czuwaj nad nim, nad jego towarzyszką życia i 
najwierniejszą uczestniczką jego we wszystkich uczynkach dobrych, czuwaj nad ukochaną dziatwą jego! 
Błogosław, o Boże, jeho zawodom i zasiewom i wróć mu stokrotnie, jakoś u św. Mateusza przyobiecał, 
nakłady jego. Po długim zaś i szczęśliwym żywocie przyjmij go wraz ze wszystkimi ulubionymi podwładnymi 
jego do wiecznych przybytków chwały Twojej, aby gdzie Ty jesteś, tam był i wierny sługa Twój. Amen”

Następnie dokonał ks. proboszcz święcenia zewnątrz i wewnątrz przybytku i zawiesił krzyże na 
ścianach klas poszczególnych.

Po ukończeniu ceremonii kościelnych wstąpili do szkoły, gdzie p. burmistrz miejscowy odebrał od p. 
zastępcy arcyks. komory klucze szkoły i złożył dzięki przynależne imieniem gminy. Przemawiali dalej p. 
kierownik nowej szkoły i p. inspektor powiatowy. Imieniem dziatwy podziękowała dziewczyna 6. klasy 
wierszem.

Takby była szczęśliwie załatwiona paląca w ostatnim czasie kwestya rozszerzenia szkoły dla 840 dzieci 
w sposób zadowalający, albowiem miejsce za starą szkołą obrane jest od drogi i mieszkań poniekąd odległe i 
dlatego ciche, bliskość zaś kościoła jak dla ks. katechety, tak dla dziatwy i dla nauczycieli wygodne. W nowej 
szkole pomieszczono 6 klas dla dziewcząt, w starej zaś 6 klas dla chłopców, a w opróżnionych klasach urządzi 
się sala gimnastyczna i szkółka dla dzieci w wieku przedszkolnym. Koszta nowej szkoły, która według orędzia 
znawców zupełnie odpowiada nowoczesnym wymaganiom hygieny i nauki, mają wynosić 25.000 złr., z 
których największa część przypada na komorę arcyksiąęcą. 

Od redakcji:
Początkowo zważaliśmy przedrukować tylko zasadnicze i najważniejsze części, w końcu jednak 

zdecydowaliśmy na całość z kilku powodów. Przede wszystkim chcieliśmy przekazać ducha tamtej 
uroczystości, która jest przecież częścią naszej historii – historii miasta Trzyńca, historii naszej parafii. W 
przemówieniu Ks. Hawlasa jest wiele momentów, które są aktualne i w dzisiejszych czasach, niestety często 
niedocenionych i lekceważonych. Do szkoły tej uczęszczaliśmy my, uczęszczają i dziś nasze dzieci, 
wnucy,…Również na nich spoczywa błogosławieństwo, które 8.10.1901 zwoływał Ks. Hawlas: “Bądź o Boże, 
zawsze z tą dziatwą Twą, …, bądź jej opiekunem i stróżem, pocieszycielem i wspomożycielem 
najwierniejszym”. Po przeczytaniu tego artykułu przyszło mi na myśl, że często słyszymy o problemach 
niektórych nowszych szkół w naszym mieście. Powodem jest rzekomo wielka ilość dzieci oraz to że są to 
szkoły na osiedlach, gdzie żyje dużo ludności napływowej, że dzisiejsza młodzież jest inna, gorsza,… – ale czy 
naprawdę? Może na początku, przy otwarciu tych szkół brakowało właśnie podobnej uroczystości? Może 
powodem jest to, że szkoły te “tylko kształcą”: matematyka, fizyka, języki, a brak tego religijno-moralnego 
wychowania młodzieży, jak powiedział Ks. Hawlas? Pozostawiliśmy również oryginalny język tego artykułu, 
który również oddaje ducha tamtych czasów. Może przemówienie Ks. Hawlasa brzmi nam zbyt patetycznie, ale 
swoją drogą – trochę możemy zazdrościć tamtym ludziom, że potrafili zapalić się w jakiejś sprawie, potrafili 
się angażować, kiedy o coś im szło, nie bali się nawet troszki tego “patosu” w chwilach, gdy było to na miejscu.

Jesień

Gdy jesień rzuca barwny liść,
Gdy przyjdą żniwa dni ubogich,
Gdy trzeba usiąść zamiast iść,
To jeszcze nie jest koniec drogi.

Zaczyna jesień mądrych dni,
Trza wypić ciszy róg obfity,
Zaczyna jesień sytych dni,
Bo już przekwitły zimowity.

Więc trzeba mnożyć własny czas

I siać swój zapał na zagony,
By z jednej myśli wyrósł las,
W nim przyszłość mogła zbierać plony.

Gdy kiedyś spiszą: który z nas
Otworzył ziemi tej podwoje,
Niech wśród dziesiątków wielkich nazw
Zalśni na przedzie imię Twoje!!!

Franciszek Babiuch, październik 2001
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Biřmování 2001: Den plný světla a pokoje v třinecké farnosti 

V sobotu 20. října 2001 prožila třinecká farnost jeden z nejkrásnějších dnů v posledním období: Otec 
biskup František Václav Lobkowicz udělil celkem 118 farníkům svátost biřmování. Pro připomenutí, ze strany 
Otce biskupa Františka se jednalo o čtvrtou oficiální návštěvu třineckého farního společenství. Připomeňme si, 
že poprvé po svém ustanovení biskupem ostravsko-opavským v létě roku 1996 k nám zavítal dne 30.12.1996, 
na tehdejší 3. ročník Setkání rodin, tehdy organizované Charitou Třinec. Podruhé byl v Třinci v červnu 1997 na 
minulém biřmování. Potřetí jsme se měli všichni možnost setkat s Otcem biskupem na 6. Setkání farnosti dne 
28.12.1999, poprvé organizovaném kolektivem aktivistů sdružených kolem redakce MOSTu. No a počtvrté a 
prozatím naposled jsme se setkali právě v sobotu 20.10.2001 u 4. biřmování v Třinci v období občanské 
svobody po roce 1989, když plánované setkání v rámci Dne diecéze v pátek 17. srpna 2001 odpadlo z důvodu 
zápalu plic Otce biskupa. 

Jak se redakci MOSTu podařilo během návštěvy zjistit, Otci biskupovi se během krásné prosluněné 
soboty v Třinci líbilo jak uvnitř kostela (plný kostel, slavnostní atmosféra), tak zevnitř, kdy se s obdivem 
vyjádřil o nové kvalitě fasády chrámu. Co potěšilo asi nejvíc je fakt, že během své poslední návštěvy v kostele, 
při biřmování v roce 1997, Otec biskup poznamenal, že s tím chrámovým zpěvem u nás to není nic moc…. 
Tentokrát byl naopak mile překvapen a slova uznání si zaslouží zejména náš farní sbor LAUDAMUS pod 
vedením Mgr. Evžena Worka. 

Doufejme, že i naši biřmovanci nezapomenou na den 20. října 2001 a bude určitým předělem v kvalitě 
jejich duchovního života. 

Proto jsem oslovil některé své známé ve věku od 16 do 33 let, kteří právě 20.10.2001 přijali svátost 
biřmování s otázkou: „Co pro Tebe znamenal den, kdy jsi přijal(a) svátost biřmování?“. Zde jsou odpovědi: 

Ing. Martin Plitko: Co to pro mě znamenalo? Někdo by řekl: “Napíšeš test, chvíli postojíš v kostele a 
dostaneš potvrzení.“ Ale ono to tak není, pro mě tahle cesta byla velice dlouhá a v závěru jsem si myslel, že to 
bez Boží pomoci ani nezvládnu. Ale pak přišel ten den a já jsem tam stál a v mysli přešel celý můj život a ten 
pocit na samém závěru byl neuvěřitelný, nejdřív tréma (ta byla nekonečná) a pak jsem měl pocit, že jsem někdo 
jiný, že už jen vypadám tak jako před tím. Víš jeden slavný člověk řekl: „Duch jazyka se nejlépe projevuje v 
nepřeložitelných pocitech.“ A já ten pocit neumím přeložit, ale byl krásný, jedinečný, neopakovatelný a děkuji 
Bohu, že mi dal možnost a sílu ho prožít. 

Martina Lipusová: Nádherný sobotní den 20. října 2001, plný světla a pokoje mi navždy zůstane zarytý 
v srdci. Na přijetí svátosti biřmování jsem se moc těšila a připravovala s otevřeným srdcem. Svátost biřmování 
pro mne znamená, že jsem dostala jako Kristův učedník nelehký úkol vydávat svědectví o křesťanské víře 
slovem doprovázeným činy. Děkuji Pánu za tuto milost, za obdržení sedmi darů Ducha svatého. Uvědomuji si, 
že nyní záleží na tom, jak s těmito dary budu umět vynakládat v životě.

Lenka Lipusová: Ano, v onu nádhernou nezapomenutelnou, slunnou sobotu 20. října 2001, kdy Ježíš 
Kristus neodvratitelně vlil svou Božskou mocí do mé duše a duší všech biřmovanců světelné paprsky své 
milosti, dal nám Ducha svatého. Díky a chvála Pánu Bohu. Tento nezasloužený dar, který zdokonaluje křestní 
milost, jsem obdržela, aby mě Duch svatý hlouběji zakořenil do Božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, 
zpevnil můj svazek s církví, aby mne mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal mi vydávat 
svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. Jsem si plně vědoma, že touto svátostí křesťanské 
dospělosti jsem před Bohem i lidmi zodpovědná svým životem, přijala jsem další žíni Kristovu a je mou milou 
povinností ji rozmnožit. Jsem ochotna s horlivostí, pokorou a láskou být připravena vzít na sebe svůj úkol 
Kristova učedníka a svědka. Tento úkol je nelehký, ale já jsem naplněna Duchem svatým, posilována svátostmi 
a vím, že jeho dary jsou tím pravým k dobrému křesťanství a naprosto mne připojují k Ježíši Kristu, abych byla 
v Jeho službách a současně je tato pečeť Ducha svatého příslibem Boží ochrany. Jak s tímto darem naložím, jak 
budu vést svůj křesťanský život, kterou cestu mi Bůh vyvolil a dám-li se jí vést, předložím-li v den soudu 
svému Pánu rozmnožené žíně svátostí k Jeho radosti, obdržené z pramenů Jeho nekonečných milostí, ukážu 
svým budoucím životem. K tomu mi dopomáhej Nejsvětější Trojice, neboť vím, že bez Ní nejsem nic.
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David Kraviec: Slavná a krásná byla sobota 20.10.2001, jak počasím, bohoslužbou, rodinou, která se u 
nás sešla, ale i dárky a dary, které jsem dostal. Největší jsem obdržel kolem 11 hodiny dopoledne z rukou 
samotného Otce biskupa. Byly to dary Ducha svatého. Doufám a budu se za to modlit, že nebudu nikdy hluchý, 
když bude ke mně promlouvat. 

Marian Kozok

Sonda do hlubin biřmovancovy duše a nejenom…

Letošnímu biřmování předcházela dlouhá příprava a nakonec, v sobotu 6. října 2001, i zkušební testy, 
které měly osvědčit znalost elementárních pravd katolické věrouky, potřebných pro důstojné přijetí svátosti 
biřmování. Právě testy v roce 1997 nám přinesly nemalé vzrušení, neboť některé odpovědi byly charakteru 
humorně-rouhavého a nakonec i někteří adepti této svátosti zůstali “před branami”. Jak tato zkouška znalostí 
dopadla letos, jsem se zeptal Otce Radka Drobisze a rovněž jáhna Marcina Sławickiego, kteří z pověření pana 
faráře měli takříkajíc v popisu práce závěrečnou fázi přípravy na biřmování. 

MOST: Tak jak dopadla letos “kvalifikace k biřmování”, jaká byla znalostní úroveň kandidátů 
biřmování? 

Marcin Sławicki: Bůh je opravdu nekonečně milosrdný. A jestli rozlil, někdy na apoštoly a dneska na 
118 mladých lidí svého Svatého Ducha, tak jen proto, že to opravdu chtěl. Apoštolové si vůbec ničím tento dar 
nezasloužili. Duch Svatý byl dán apoštolům zdarma, ještě jednou opakuji zdarma! Čili ne za vědomosti nebo 
jiné lidské vlastností či zásluhy, ale za chtění Boha a touhu po Něm. Kontrola náboženských vědomosti (naše 
nešťastné testy) měly za cíl jen pouze povzbuzení mladého člověka, aby se začal modlit, aby nějak začal, 
alespoň minimálně, s Pánem Bohem spolupracovat. Podle pravidla, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 
Nejdůležitější je mít vůli přijmout Pána Boha do své duše. Je pravda, že intelektuální úroveň naší třinecké 
společnosti není zrovna nejvyšší. (Promiňte, jestli jsem někoho urazil.) Ale to Pánu Bohu vadí nejmíň. Mnohem 
víc Mu vadí, když se málo modlíme v našich domovech. Určitě by kandidáti biřmování neměli žádné problémy 
s testy, kdybychom se modlili v našich rodinách. Spolu s modlitbou vždycky přichází touha po poznání Boha. 
Ale problém nespočívá v nedostatku vědomostí o pravdách víry, ale v nekřesťanském stylu života našich rodin. 
(V tom směru nikdo z nás nemá čisté svědomí.) Lék na tento stav máme na dosah ruky. Jsou to svátosti a 
každodenní modlitba. Zbytek Pán Bůh dokončí sám.

MOST: Na moji první otázku nepřímo navazuje další, a to jak vypadá stav třineckého farního 
společenství mladých, kterou jste oba převzali letos v létě. Jak vypadá současná práce s mládeží, jaký je obsah 
Vaší práce na tomto poli, jaké máte cíle, program? Je třinecká farní mládež blízko nebo daleko od Boha, od 
společenství farnosti? Co konkrétního plánujete na nejbližší období? Co chcete nabídnout například těm 
mladým, kteří čtou třeba náhodou tento článek a dosud nikde mezi mladé katolíky nikdy nezašli? Kam a za kým 
mají přijít?

Marcin Sławicki: Úžasné je to, že se naše farní mládež modlí, že dokáže čerpat radost z adorací Ježíše v 
Nejsvětější Svátosti, že se svými problémy utíkají k Panně Marii v modlitbě svatého růžence. To jsou základy, 
které umožňují Pánu Bohu působit v srdcích mládeže. Ale na otázku jak daleko nebo blízko je naše mládež od 
Boha, odpovědět nedokážu. Na to má Pán Bůh svůj vlastní metr. Mládež naší farnosti se setkává v každou 
sobotu po večerní mši svaté. Nebudu dělat reklamu, Bůh to nepotřebuje. Spolu s Otcem Radkem jsme se 
rozhodli, že nám víc záleží na kvalitě než na kvantitě. Doufám, že svatost je nakažlivá a lidé, kteří se snaží 
zbožně žít spontánně, nevědomě roznáší tento virus dále. Pokud jde o program, myslím že Bůh sám ho pomalu 
tvoří. Nechceme se nikomu vnucovat. Pán Bůh vždycky vychází vstříc s návrhem: “Jestli chceš tak pojď... jistě 
nebudeš zklamán.” Image je nanic, následuj Krista!

MOST: Děkuji za rozhovor a přejeme zdar v načaté práci. A zároveň vězte, že Vám oběma moc držíme 
palce, protože při mírném parafrázování slov Svatého otce Jana Pavla II. můžeme říct: “Vy mladí jste nadějí
této farnosti”! 

Připravil Marian Kozok
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„To nejlepší“ z testů před biřmováním 

MOST: Otče Radku, prozraďte nám, jaké byly testové otázky před letošním biřmováním a zároveň nám i 
řekněte ty „the best“ odpovědi, které se (bohužel) vyskytly, díky Pánu Bohu v minimální míře, mezi záplavou 
pěkných a kvalitních odpovědi více než stovky adeptů svátosti biřmování 2001.

Otec Radek: No, takže snad neporuším ničí autorská práva, když prozradím odpovědi, které nás „trošku 
překvapily“…. Takže jdeme na to. 

Testová otázka: Proč chceš být biřmován?
Odpovědi: 
Biřmování je pro mě duchovní maturita… 
Protože to je něco jako zkouška, která by měla dokázat, jak věříme v Boha…
Abych se stala dospělejší…
Protože chci vstoupit do církve dospělých…
Protože v okamžiku své smrti chci otevřít srdce…
Protože chci být v Chrámě Božím…
Bohužel to neumím říct svými slovy, omlouvám se…
Biřmování je pro mě takovou maturitou z náboženství…
Moje sestra i bratr byli biřmováni, moje mamka si to taky přeje a já taky…

Testová otázka: Jaké 4 podmínky, kromě věku, užívání rozumu má splňovat kandidát přijetí 
biřmování?

Odpověď: Mírnost, moudrost, spolehlivost, křest

Testová otázka: Napiš zpaměti modlitbu “Zdrávas Maria”
Odpovědi: Zdrávas Maria jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle Tvá 

jak na nebi, tak na zemi. Amen.
Svatá Maria, jenž jsi na nebesích, posvěť se …
Zdrávas Maria matko Boží…

Testová otázka: Co chápeš pod názvem “Nejsvětější svátost” ?
Odpovědi: 
Je to proměna těla Kristova v chléb a krve Kristovy ve víno…
Nejsvětější svátost je podávána v podobě oplatku…
Pán Ježíš proměněný v chléb… (5x)
Je to vlastně Bůh ve třech osobách – Otec , Syn a Duch svatý..
Je to vlastně chléb, ve který se proměňuje tělo Pána Ježíše…
Tělo Ježíše Krista v podobě oplatky…
Je to Pán Ježíš ukrytý v kousku oplatky…
Pán Ježíš se dá knězem do monstrance a ta se zavře do svatostánku, nebo je vystavena a tomu říkáme 

adorace…
Je to “srdce” kostela…
Nejsvětější svátost smíření. Musím se smířit s Bohem…
To znamená Nejsvětější svátost oltářní, smíření, kněžství, manželství. Tyto svátosti jsou nejsvětější…
Vystavení Pána Ježíše…
Pod tímto názvem je sedm svátostí: křest…
Je to vlastně setkání s Bohem např. při vystavení monstrance nebo ve svátosti smíření. Nejsvětější 

svátost je Bůh…
Je to biřmování – svátost křesťanské dospělosti…

Testová otázka: Popište biřmovacího patrona
Odpovědi: 
Panna Maria se narodila před Pánem Bohem v Římě…
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Sv. Jan Křtitel, jinak nazývaný “miláček Páně”…
Sv. Štěpán byl to kazatel…
Ostatky sv. Kateřiny andělé vynesli na Sinajský poloostrov…
Sv. Petr apoštol žil v 6. stol.
Jan Nepomucký žil v r. 1437….
Sv. Pavel byl prorokem, byl nevěřící a později se stal věřící…
Panna Maria žila před Kristem…
Svatá Anna bohužel nevím ve kterém roce žila, tuto informaci vám nemohu odpovědět…
Svatá Veronika je to jedna z těch žen, která se nebála vojáků…
Sv. Veronika žila ve XII stol., narodila se 1660, zemřela 1772
Sv. Anna babička Panny Marie

MOST: Děkuji. Původně jsem myslel, že něco z toho dáme do aprílového MOSTu v dubnu 2002, ale pak 
jsem si uvědomil, že příští dubnové číslo MOSTu 2002 bude zároveň 100. číslem od února 1994 a aby té srandy 
nebylo potom moc. Takže jste si drazí čtenáři, trošku pobavili už nyní, o Dušičkách 2001. 

Připravil: Marian Kozok

Bacillus anthracis

O používání biologických zbraních v sovětském bloku 

Po prvé v našich dějinách utrpíme více ztrát ve vlasti než mezi vojáky v cizině", prohlásil Dick Cheney, 
vicepresident USA 18. října v New Yorku. 

Pošťáci, fotograf floridského deníku, sekretářky Washington Post i amerického senátu, 7 letý chlapec, 
uzavření amerického parlamentu i senátu, kde byly dvě místnosti zamořené bacilem, zatím celkem 9 případů 
postižených. A čeká se na první případ nákazy černých neštovic. Taková je situace v první linii bakteriologické 
války.

V 60. letech pořádal Vitězslav Gardavský, marxistický filozof na brněnské filozofické fakultě "večerní 
univerzitu", v jejímž rámci měl seminář o Apokalypse, tedy marxistický výklad knihy Zjevení sv. Jana. 
Zatímco on se poctivě snažil domýšlet, hledat, jeho posluchači vyjadřovali bohorovné pohrdání tím "antickým 
textem o hrůzách před koncem světa". Byli si jisti, že otevírají zářivou budoucnost lidstva ve jménu socialismu 
s lidskou tváří. 

Střetl jsem se debatě s jedním z nich nad textem 16. kapitoly, hrůz sedmi nádob: "První anděl šel a vylil 
svou nádobu na zem a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím 
obrazem..." ale i pátý anděl:... "lidé si bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale 
neodvrátili se od svých činů". Jen mi s pokrokářskou nadřazeností poukázal na úspěchy lékařské vědy, která 
"brzo dokáže odstranit všechny nemoci", tvrdil mi, aniž by hnul brvou. To ještě neřádil mor 20. století, AIDS. 
Ukončil jsem klání poznámkou, že bych mu přál, aby se nedožil toho, co předpovídá Apokalypsa. Jak se asi ti 
tehdejší marxisté cítí dnes?

Kanatjan Alibekov, do roku 1992 ředitel hlavního sovětského střediska pro výrobu bakteriologických 
zbraní s 32.000 tisíci vědci a laboranty, napsal po svém útěku do USA knihu "Biohazard" (biologický hazard). 
Kajícně doznává, že je vynálezcem dopisů "s Alibekov anthrax", velmi virulentního bacilu, který měl být 
namontován do hlavic sovětských raket namířených na města NATO. 

"Ztratil jsem čich a mám více alergií než kdokoliv jiný. Nemohu jíst máslo, sýr, vejce, majonézu, 
uzenky, čokoládu, a sladkosti. Každé ráno si musím namazat obličej, hrdlo i ruce masti, aby kůže dostala 
přirozené mazivo, které ztratila. Dostal jsem nesčetné očkování proti uhlákům, moru a tularemii, která oslabila 
mou rezistenci vůči nemocem a zkrátila můj život," říká v interwiev Alibekov. 

Ve své knize uvádí, že velení Rudé armády rozhodlo už 1921 přeměnit epidemii tyfu ve válečnou zbraň. 
V roce 1928 tajným vládním dekrétem byl zahájen vojenský bakteriologický program pod kontorlou GPU, jež 
předcházela pověstnou KGB. Hlavními středisky byly vojenská akademie v Leningradě a ostrovy Solovky v 
Bílém moři, kde vězni byli používáni jako pokusná zvířátka. 
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V roce 1973 jeden student vojenské lékařské akademie v Tomsku dostal za úkol prozkoumat epidemii 
tularemie na frontě v roce 1942, krátce před bitvou o Stalingrad. Student objevil, že prvními obětmi byli 
německá vojska, takže ofensiva v létě 1942 se musela odložit. Alibekov uzavírá, že nemoc nemohla mít 
přirozený původ. (10.000 případů v 1941, 100.000 v roce 1942, a 10.000 v roce 1943). Rusové rozšířili virus v 
německých liních a pak asi změnou větru, jím byli sami zasaženi. Nadřízený plukovník tomu studentovi pak 
radil : " Nikdy se o tom nezmiňuj...nikdy, a nikomu, cos mi říkal. Věř mi, jen ti to prospěje". 

Po letech vypravoval Alibekovi jeden starý plukovník, který pracoval v tajném bakteriologickém 
středisku v Kirově, že v roce 1941 se tam vyvíjela zbraň na základě viru tularemie. A naznačil mi, že ta zbraň 
byla jistě použita proti Němcům. 

Tento program pokračoval i za Chruščova pod výsměšným názvem "Ekologie". V roce 1973, rok potom 
co Moskva podepsala mezinárodní smlouvy o zákazu biologických a bakteriologických zbraní, Brežněv vytváří 
"Biopreparát", jeho vedoucím se Alibekov stane v roce 1988; rozvine program patogenních činitelů geneticky 
modifikovaných, kteří jsou odolní na antibiotika a očkování: tularemie, černý mor, uhlák, vozhřivka, černé 
neštovice, marburg. 

Zásluhou Gorbačova byl bakteriologický program nesmírně zvětšen. Gorbačov podepsal "pětiletý plán 
na rozvoj biologických zbraní" a tak se stal SSSR jedinou "biologickou velmocí na světě Kreml uvolňoval 
každý rok stovky milionů dolarů až do miliardy v roce 1990. Alibekov vypráví, že v roce 1988 po jedné tajné 
poradě, během níž byl vypracován seznam amerických měst, cílů raket plných virů, účastníci pak mezi sebou 
žertovali o "tajemstvích perestrojky". 

Úděsná je historie Nikolaie Ustinova, vědce v komplexu "Vector", nedaleko Novosibirsku, který se 
věnoval vývoji smrtících virů. V dubnu 1988 se Ustinov v laboratoři během experimentu na myších píchl do 
prstu injekční jehlou s virem marburg (úzce příbuzný Eboly). Hned to oznámil nadřízeným, isolován na 
zvláštním oddělení podobným ponorce. 

Ustinov začal psát deník od čtvrtého dne, kdy pocítil velké bolesti hlavy, jeho oči zčervenaly kvůli 
malým vnitřním krvácením. Alibekov sledoval agonii Ustinova každý den. Ale protilék přišel příliš pozdě. 
Poslední stránky deníku Ustinova byly plny krvavých skvrn a v posledních dnech agonie potil krev. Ustinov 
zemřel 30. 4.1988. 

Sovětští vědci vyňali jeho vitální orgány a krev z mrtvoly, vše zmrazili a rozmnožili virus v laboratoři. 
Je nazýván "varianta U" podle nebohého Ustinova. Je to absolutní biologická zbraň. Stačilo od jedné do pěti 
mikroskopických častic nového virového kmene v plicích opice, aby ji to zabilo, zatímco k dosažení téhož 
výsledku bylo zapotřebí asi 8.000 spor (výtrusů) uhláku. 

Alibekov zastává názor, že tisíce jeho kolegů se přestěhovalo do Iranu, Iraku, Syrie, Libie a Číny nebo 
se dali do služeb terioristických sítí jako je al-Qaida Osama bín Ladina. A mnoho z nich nemělo žádné potíže 
vzít sebou vzorky "Varianty U". A když je k dispozici původní kmen, zdá se, že je poměrně snadné rozmnožit 
ho v laboratoři. 

Alibekov končí narážkou na současnou situaci. "Američané přestali s vojenským bakteriologickým 
výzkumem v roce 1969 z příkazu presidenta Nixona, takže jsou 25-30 let pozadu ve vývoji očkovacích sér proti 
biologickým zbraním. Po tom všem Američané měli jen dva specialisty na "bacillus antrax". My jsme jich měli 
dva tisíce". 

Hrnou se otázky: Co asi říkají ti marxističtí studenti z 60 let dnes? Ještě věří, že věda spasí svět? Nebo 
že to bude komunismus? Či "socialismus s lidskou tváří", jak starostlivě upřesňovali, když jsem argumentoval 
zločineckým charakterem komunismu a desítky milionů obětí a nezměrného utrpení celých národů i světadílů? 
Nebo se jejich tehdejší bohorovná jistota změnila v panický strach a úzkost? 

Josef Koláček
( Autor je ředitelem české redakce Vatikánského rozhlasu)

Kdo pozná?

V minulém měsíci jste měli poznat, že se jednalo o Český Krumlov. Ze 14 odpovědí bylo 9 správných a 
vítězkou se stala Gabriela Golasowská. Blahopřejeme.

Rozsáhlý zámecký komplex, po Pražském hradě nejrozsáhlejší u nás, je tvořený Hrádkem s gotickou 
věží ze 13. století a Horním hradem ze 14. století, rozšířeným okolo r. 1440. V 16. století prošel renesančními 
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úpravami. Mimořádný význam má zámecké divadlo; na místě divadla dřevěného bylo po roce 1765 postaveno 
v zámku divadlo nové a v letech 1766-67 vybaveno dekoracemi vídeňských malířů J. Wetschala a L. Merkela. 
Se zámkem je spojeno krytou chodbou, nebo také se nazývá plášťovým mostem. Zachované původní vybavení 
divadla patří k nejvzácnějším pokladům v Evropě. V zámeckém parku je letohrádek Belarie a jízdárna. Celý 
komplex je světovou památkou UNESCO.

Český Krumlov (540 m) leží v Českokrumlovské vrchovině Šumavského podhůří. Vzpomíná se také 
jako bývalé sídlo pánů z Rožmberka.

Uzávěrka dalšího obrázku bude 18. listopadu. Zveme ke hře opět všechny, bez rozdílu věku. Cena bude 
předána osobně, jedná se o naši členku Junáka.

Mé místo v církvi a ve světě aneb ohlédnutí za setkáním se Saleziány 
2001

Setkání bylo týden a jeho tématem byla již výše uvedená věta: “Mé místo v církvi a ve světě.” Toto 
téma oslovilo nejen mne, ale i mnoho mladých mužů, takže ke konci pobytu už nestačila kapacita jídelny. Přes 
70 mužů vytvořilo v salesiánském domě v Hodoňovicích u Frýdku – Místku krásné společenství otevřené 
dialogu a naslouchání. Už nedělní seznamování, které bylo velmi živé, prorazilo ostych všech “nových tváří”. 
Společné vyřádění na začátku a další hry vytvořily pěknou atmosféru a linuly se mezi tématy jako červená niť. 
Každý den přinesl do programu nová témata, která všechna směřovala k jednomu cíli: poodkrýt roušku 
povolání, každodennímu naslouchání Bohu, sobě a druhým. Zpočátku nás témata vedla k sebepoznání, které je 
pro objevování povolání rozhodující. Ve skupinách jsme prožívali situace, do kterých se tak často nedostáváme, 
kde jeden spoléhá na druhého a kde se ukazuje přirozenost každého z nás. Skupinová akce umožnila každému 
podívat se do zrcadla. Následující dny pak byla konkrétní setkání s povoláním. Nejprve jsme nahlíželi díky 
otevřenosti manželů Zajíčkových pod pokličku manželského života. Otázky se týkaly i nejchoulostivějších 
témat u manželství a nebraly konce. O životě si s námi povídal Tomáš Kubulík (Libeček), který je salesián 
kvadjuktor (salesián, který není kněz), tím je také nám všem známý Jiří Woclawek (Georg), skrze kterého jsem 
se na setkání dostal. Pak si s námi ještě pohovořil politik Tomáš Kvapík, a jako hosta jsme také přivítali jezuitu 
Mirka Harolda, který nám vyprávěl o Ignaciánských exerciciích. Témata uzavřel předposlední den, který byl 
pro mnohé překvapením. Ráno na stole místo snídaně ležel suchý chléb a hořký čaj s úryvkem z Písma. Celý 
den se pak stal možností prožít si na vlastním těle poušť. Ztišit se tak, abych mohl zaslechnout tichý hlas volání 
a celý den prožít v samotě. Vrcholem pouště byla mše svatá. Celkově jsme spolu prožili nabitý týden her, 
přednášek a diskusí, kde si každý mohl najít své místo a spolu s druhými se vydat na cestu naslouchání v 
hledání. A vzhledem k tomu, že všichni přežili poslední den tradiční “Smrťák” (výšlap na Lysou Horu, kde 
jsme dorazili v jednu hodinu ranní). Věřím, že se všichni sejdeme opět za rok ve stejném termínu 18. –
24.8.2002, abychom opět mohli vystoupit na horu, odpočinout si a načerpat nové síly do života. Chceš-li se 
zúčastnit salesiánského sjezdu, příští rok tak jako já, pak se stačí zkontaktovat na adrese: Jiří Woclawek, 
Národních hrdinů 71, Dolní Počernice, Praha 9, 190 12. A pak už stačí jenom přijet. 

Michal Žikovič 

K zamyšlení

Víra není volbou programu, který mi vyhovuje, nebo vstupem do klubu přátel, kde pociťuji, že se mi 
rozumí. Víra je obrácením, které přeměňuje i mé záliby, nebo je přinejmenším činí druhořadými. 
Nepotřebujeme církev více lidskou, ale více božskou. Pak teprve se stane více lidskou. A proto všechno, co v 
církvi vytvořili lidé, musí uznat svůj služebný charakter a ustoupit tomu, co je podstatné. Svoboda, kterou 
právem očekáváme od církve spočívá v tom, že nikdo nemůže vnutit druhému svou vlastní vůli, ale všichni se 
cítí vázání na vůli Toho, který je naším Pánem a naší svobodou. To, co je na církvi veliké a osvobozující není 
to, co je námi vytvořeno, ale to, co je nám všem dáno a nepochází z naší vůle a výmyslů, co je předcházením 
něčeho, co nelze vymyslet, co je větší, než naše srdce. Vždyť nové reformy nespočívají v tom, že svou církev 
vždy znovu modelujeme na správnou míru, ale v tom, že stále znovu odstraňujeme své vlastní konstrukce ve 
prospěch světla, jež přichází shůry a jež je i příchodem čisté svobody.

+ Josef kardinál Ratzinger,
prefekt Kongregace pro nauku víry
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Malý princ

Zveme všechny milovníky umění na adaptaci díla světové literatury MALÝ PRINC od Antoine de Saint 
Exupéryho v podání dvou olomouckých interpretů Kamila Kouly (recitace) a Petra Stojana (hudební doprovod). 
Představení se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2001 od 18.00 v třineckém Domě dětí a mládeže na ulici 
Bezručové. Vstupné dobrovolné.

Pořad bohoslužeb v listopadu

1. Neděle 4.11.2001 - 31. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 11.11.2001 – 32. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Neděle 18.11.2001 - 33. neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Neděle 25.11.2001 – Slavnost Ježíše Krista Krále, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
5. Pátek 30.11.2001 – svátek sv. Ondřeje, apoštola; den modliteb za naši ostravsko-opavskou diecézi.
6. Neděle 2.12..2001 - 1. neděle adventní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
7. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
8. 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. 
9. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
10. 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.

11. 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 svatých. Sledujte vývěsku v kostele!

Nedělní liturgie v listopadu

31. neděle v mezidobí (4.11.)
1. čtení: Mdr 11,22-12,2; 2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2; Evangelium: Lk 19,1-10
Žalm: odp. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi.
ref. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

32. neděle v mezidobí (11.11.)
1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16-3,5; Evangelium: Lk 20,27-38
Žalm: odp. Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
ref. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

33. neděle v mezidobí (18.11.)
1. čtení: Mal 3,19-20a; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Evangelium: Lk 21,5-19
Žalm: odp. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
ref. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Slavnost Ježíše Krista Krále (25.11.)
1. čtení: 2 Sam 5,1-3; 2. čtení: Kol 1,12-20; Evangelium: Lk 23,35-43
Žalm: odp. Zaradoval jsem se, když mi řekli: "Do domu Hospodinova půjdeme!"
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
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1. neděle adventní (2.12.)
1. čtení: Iz 2,1-5; 2. čtení: Řím 13,11-14; Evangelium: Mt 24,37-44
Žalm: odp. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Úmysly apoštolátu modlitby - listopad 2001

Denní modlitba Apoštolátu:

Božské 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 svatí a vzorní lidé jsou našimi druhy při hlásání evangelia o Božím království.
2. Úmysl misijní: Ať sdělovací prostředky - díky aktivní účastí křesťanů - jsou nástrojem misionářské 

evangelizace.
3. Úmysl národní: Ať úcta k národním světcům inspiruje křesťany k velkorysosti vůči Bohu a člověku.

Zprávy z Domečku

Již dlouho je v Domečku k dostání diecézní časopis "Okno", který nám přibližuje práci a události v 
diecézi, program pana biskupa a programy organizované biskupstvím. Je smutné, že nelze prodat pouhých 50 
kusů, které odebíráme a spousta jich zůstává. Škoda, že se tak málo zajímáme o život diecéze a náš Otec 
František musí na časopis doplácet, aby se nemusely vracet, protože by bylo ostudné přiznat, že naše velká 
farnost není schopna odebrat 50 ks výtisků. Myslím, že 6,- Kč není opravdu tak moc. 

Doporučujeme z nových knih: 
Pro náročné čtenáře vydalo Karmelitánské nakladatelství dvě historické knihy. 

Agostino Casaroli – "Trýzeň trpělivosti" neboli Svatý stolec a komunistické země (1963-1989). Kniha 
pro ty, kteří se zajímají o vývoj evropské politiky, nabízí nám nový úhel pohledu na historii 20. století. Celý 
příběh je osobním vyprávěním Agostina Casaroliho, zkušeného diplomata Svatého stolce: intuice Jana XXIII., 
atmosféra II. vatikánského koncilu, trpělivost a houževnatost Pavla VI., pak volba Jana Pavla II., papeže z 
Východu, který se s rozhodností a v plné míře postavil komunistickému režimu až do pádu berlínské zdi roku 
1989. Cena 269,- Kč. 

Pierre Blet SJ "Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů. Kniha otce Pierra Bleta, 
SJ, jednoho z největších znalců vatikánské politiky v době II. světové války, je kratičkým výsekem ze života 
nezapomenutelného papeže Pia XII., který může být právem nazván "mučedníkem totalitarismu", a pro nás 
může být nejen zajímavé, ale i poučné připomenout si vztah Pia XII. k naší zemi. Můžeme nahlédnout v jaké 
situaci se kvůli válce papež ocitl, jaké informace, více či méně úplné, dostával, jak protestoval svým vlivem 
morálním i náboženským, který někteří považovali za neomezený a kterého chtěl každý využít v zájmu své 
záležitosti, jeho úsilí, aby se zachránilo, co se ještě zachránit dá při zachování nestrannosti vůči oběma 
bojujícím stranám, pokusy udržet na uzdě válku, jeho úsilí o zmírnění utrpení a pomoc obětem. 

Jiří Grygar "O vědě a víře". Autor píše: "Dnes již není věda žádným ohrožením náboženské víry, ba 
spíše naopak – oba způsoby nazírání na svět nacházejí významné styčné body a vzájemně se podporují."Jeden z 
našich nejvýznamnějších vědců ukazuje, že věda a vědecké objevy nejsou v rozporu s vírou v Boha, ale 
"opravdový vědec" naopak ve svých objevech nachází úžasné Boží dílo. Cena 119,- Kč. 
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Jozef Augustyn "O otcovství" Knížka, kterou by si měli koupit tatínkové, aby mohli zhodnotit své 
výchovné metody a svůj postoj k dětem. Co je v životě důležitější než dobře vychovat děti a svým vlastním 
příkladem je připravit na život. Cena 95,- Kč. 

Nakonec něco pro malé čtenáře. Gunhild Sehlin "Mariin malý oslík – Vánoční povídka pro děti". 
Vyprávění o malém oslíkovi, který doprovázel Pannu Marii a svatého Josefa na cestě do Betléma. Cena 128,-
Kč. 

V Domečku si již také můžete vybrat z patnácti druhů vánočních pohledů a hledat inspiraci při nákupu 
vánočních dárků. Pěkná kniha nejen potěší, ale i poučí a pomůže nám možná udělat zas jeden správný krůček 
na cestě ke spáse naší duše. Který jiný dárek Vám může být takto prospěšný?




