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Číslo 6/III červen 2001 Proti dobrovolnému daru

Kosmos ne chaos 

Když se řekne, že Bůh stvořil kosmos, máme běžně na mysli vesmír. V lidském povědomí slovo 
"kosmos” znamená vesmír. To je ovšem hluboký omyl. Slůvko "kosmos” znamená dokonalý řád a dokonalou 
harmonii. Že toto ve vesmíru skutečně panuje dobře víme, možná odtud pochází ta záměna. Jenomže kosmos, 
čili dokonalý řád a harmonie, panuje nejen ve vesmíru, ale v každém Božím stvoření, dokud se jej nedotkne 
nešetrně člověk a nezačne je reformovat k obrazu svému. Tam potom už začíná chaos. Co je to chaos dobře 
víme. Je zvláštní, že toto slovo a jeho obsah chápeme téměř dokonale. Jestliže Hospodin ve Starém zákoně 
volá: "Buďte tedy dokonalí, jako je váš Otec v nebesích”, - tedy ne tak, jako vaše sousedka, spolužák, 
spolupracovník… Člověk byl stvořen k Božímu obrazu a za jeho kvalitu ručí.

Jedním z Božích děl je i Kristovo tajemné tělo – Církev. Na úplně samém počátku tady stojí Ježíš 
Kristus se svými dvanácti apoštoly, svou Matkou a hrstkou učedníků. Po Letnicích se apoštolové rozcházejí do 
celého světa a hlásají evangelium. Ti, kteří uvěřili a přijali svátost křtu, stávají se dalšími články tohoto 
Kristova tajemného těla. Uplynulo dva tisíce let a nejnovější světové statistiky uvádějí, že na světě žije jedna a 
čtvrt miliardy římských katolíků. Když zvážíme, že tento přirozený vývoj byl po celou dobu na různých 
místech ničen, poškozován, omezován – vzpomeňme si třeba na dobu 1948-1989 u nás – pak je to počet více 
než úctyhodný. Jenomže těžko si představit, že jedna a čtvrt miliardy lidí může žít bez jakéhokoliv řádu a 
pořádku. Ne náhodou odevzdává Pán Ježíš apoštolu Petrovi ty dobře známé klíče od Božího království: Co 
svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, - co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i v nebi. Vím, že tuto pasáž 
evangelia celá řada lidí tuze nerada slyší, - ale tato slova byla skutečně pronesena a nic na nich nelze měnit.

Aby byl tedy zachován pořádek, či spíše aby se vykonalo vše pro to, aby mohl být pořádek zachován, 
došlo i k určitému geografickému, čili zeměpisnému uspořádání církve. Celý svět je rozdělen na diecéze. 
Území diecéze připomíná trochu naše kraje. V čele diecéze stojí jako její řádný Kristem ustanovený pastýř, 
nástupce apoštolů, čili sídelní biskup. Ten může mít podle potřeby diecéze i biskupa pomocného. Diecéze je 
složena z děkanátů, což je celek podobný našemu okresu: v jeho čele stojí děkan, tedy kněz, jemuž jsou 
podřízení kněží celého děkanátu. No a děkanát je složen z farností, v jejichž čele stojí a za ně před Bohem i 
před biskupem odpovídá farář. Farář je kněz, který byl ustanoven k tomu, aby farnost řídil a vedl. Každá farnost 
je vlastně farní rodinou, částí toho celého, velikého mystického Kristova těla a ti, kteří v této farnosti žijí, mají 
se podílet na jeho životě, rozvoji a růstu. Lidé ale mění svoje bydliště třeba z důvodu sňatku – stěhují se za 
svým partnerem či partnerkou, nebo třeba úplně někde jinde. Tady vzniká povinnost, o které často ani moc 
neuvažují: vejít do kontaktu s tamější farní rodinou a v ní žít a ji budovat. Dost často tak tomu nebývá a je to 
veliká škoda. Měl jsem už vícekrát případ, kdy je žádáno o udělení svátosti křtu, ale rodiče i dítě bydlí někde 
jinde. Svou žádost zdůvodňují tím, že třeba u nás měli sňatek, že od nás pochází někdo z rodiny, či něco 
podobného, - nebo že u nás měli pokřtěné první dítě. Tohle není důvod. Představte si, že až bude dítěti patnáct 
let, tak půjde pro občanský průkaz k nám do Třince, protože tady měli rodiče svatbu… Jestliže dítě s rodiči 
bydlí – dejme tomu v Karviné, pak i když se třeba narodilo v Třinci, půjde si pro občanský průkaz v Karviné, 
protože je občanem Karviné. Kněz ve své farnosti je kompetentní udělovat svátosti svým farníkům, nikoliv těm, 
kteří tam třeba mají své kořeny díky prababičce, či sňatku rodičů, ale trvalé bydliště mají už ve farnosti jiné. 
Tam, kde žiji, jsem povinen žít ve společenství farní rodiny a budovat tam farní společenství. Církev není 
muzeum, antikvariát, či síň nějakých tradic. Vím a chápu, že byly doby těžké a Církvi nepřátelské a v těch 
dobách nebyli všichni hrdinové. Aby zmizeli z očí zvědavců a různých donášečů a fízlů, žádali o křest dítěte 
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někde jinde. Jistě, - ale tyto doby jsou už dávno pryč. V těchto dobách přijali třeba někteří kněží tajně kněžské 
svěcení po tajném studiu a přípravě. Ale když tato doba pominula, přihlásili se ke svému biskupovi a byli 
ustanoveni do duchovní správy. V těch dobách těžkých a nenormálních se mohlo i stát, že nad něčím se třeba 
přimhouřily oči, protože to jinak nešlo. Církev tím prokázala dobrou vůli, jenomže řada lidí to přijala jako 
samozřejmost a dnes se domáhá křtu bez jakékoliv nápravy svého vztahu k Bohu a někdy podrážděně 
konstatuje: "A tehdy to šlo a dnes to nejde…” Někdy se zdá, jako by naším největším nepřítelem byl pořádek –
kosmos. Já nevím, ale v chaosu, jehož obrazem by třeba mohlo být smetiště, či hnojiště se dobře daří akorát 
některým domácím zvířatům, - ale člověk by tam nežil. Když se poukáže na zákon a řád, slyšíme hned o 
byrokratech a byrokracii… lidé plácají, plácají a nepřemýšlejí. Nevím, jestli by někdo, kdo byl přistižen při 
překročení rychlosti na cestě, řekl policistovi, že je byrokrat… Tam nám jde o řidičský průkaz, - tady máme 
pocit, že nejde o nic a ono jde, jde o život věčný! Ve všech službách se očekává prvotřídní práce, ale od církve 
se nejednou nečeká prvotřídní práce, nejednou slyšíme: "ale tak nám to nějak udělejte…” Svátost nejde udělat, 
ale udělit, ovšem při zachování určitého řádu. I čalouník pracuje podle určitého řádu a pořádku. Není třeba dělat 
poutě po celé diecézi, kde by ještě dnes "nám to nějak udělali”, ale dát život a věci do pořádku v souladu s 
Božím řádem a bude nám vyhověno ve farnosti vlastní, tam, kde patříme. Musíme pamatovat na to, co řekl Pán 
Ježíš, kromě Něho nemá právo nikdo tvořit církvi nějaký svůj vlastní scénář: "Jděte, učte, křtěte a učte je 
zachovávat…!” Nikde jsem nečetl: "Jděte, fušujte a udělejte to nějak a ve všem vždy ustupte…” 

Jsme součástí kosmu a chceme-li žít a dosáhnout Boha, je třeba onen "kosmos = řád” a harmonii 
dokonale zachovat.

P. František

Co jsou "adoPce na Dálku” ? 

Jedná se o projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jinak jejich 
rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek 
je těmto dětem základní péče poskytnuta v jejich místních podmínkách, děti tak neopouští svá zázemí, místní 
kulturu a zvyky. Podle místa má dítě zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo, v případě sirotků i ubytování.

Projekt "Adopce na dálku” je rozšířen v několika místech Indie a v Litvě. V Indii je převážně 
podporováno "adoptivní dítě”, v Litvě je podporována chudá rodina, kde dítě vyrůstá.

Indie 

Z finanční částky (4.900 Kč ročně) je zajištěno dítěti školné, pomůcky do školy, ošacení, zdravotní 
pojištění, ale i jídlo a někdy i ubytování ve škole (pokud nemá vlastní rodinu). "Adoptivní rodiče” indických 
dětí udržují s dítětem, na které přispívají, pravidelný kontakt prostřednictvím dopisování. Dostanou jejich 
fotografii a mohou sledovat i jejich školní prospěch. Děti navrhované k "adopci” vybírá skupina místních 
sociálních pracovníků a učitelů. Arcidiecézní charita Praha obdrží fotografie dětí, informace o rodině a 
prostředí, v kterém děti vyrůstají. Tyto informace jsou poskytovány dále "adoptivním rodičům”. V diecézi 
Karvar na jihozápadě Indie ve středisku Bala Pragathi Kendra pracuje sestra Maria Goretti, která koordinuje v 
celé diecézi sociální programy pro děti, mládež i celé rodiny, ale hlavně se stará o vzdělávání. Se svými 
spolupracovníky vyhledává děti z chudých rodin, které by bez pomoci zvenčí nemohly navštěvovat ani základní 
školu. Zůstaly by negramotné jako většina jejich rodičů, a tedy bez možnosti najít stálé zaměstnání. Děti po 
ukončení základní školy nemají žádnou kvalifikaci, a proto se sestra Maria Goretti pustila do výstavby 
učňovské "Technické školy”. Pro začátek se zde děti vyučí elektrikáři a švadlenami. I na výstavbě této školy, 
která byla otevřena v roce 1999 se obrovskou měrou finančně podílejí přispěvovatelé z České republiky. 
Vzhledem k tomu, že je třeba tuto školu ještě dobudovat a vybavit, je stále možné zasílat finanční prostředky.

Dále je možné také sponzorovat studenty ve věku 14 až 22 let na technické škole Prathibhodaya. Jedná 
se o studenty, kteří jsou schopní zaplatit si jen část školného. Nadání těchto studentů je dobré a po ukončení 
školy dostanou práci. Na jeden rok studia potřebují 6.000 Kč. Studium je dvouleté.

Litva

Velmi dobře funguje i "evropská větev” adopcí v Litvě. Tato země leží sice v Evropě, ale i tam žijí děti 
ve špatných hmotných i morálních podmínkách, jako v jiných misijních územích. Zde se prostřednictvím 
projektu "Adopce na dálku” pomáhá hlavně celým rodinám. Finanční příspěvek s ohledem na tamní ceny činí 
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5.900 Kč. V Litvě je již "adoptováno” přes sto dětí. Velmi dobře zde funguje spolupráce s Charitou Kaunas. 
Sociální pracovníci Charity vybírají rodiny s dětmi. Pomáháno je celé rodině s tím, že se dohlíží, aby z finanční 
částky byly zabezpečeny děti. Zapojení do projektu "Adopce na dálku” v Litvě je velmi zajímavé, pro ty z Vás, 
kteří by se chtěli se svým adoptivním dítětem sejít. V červenci 2000 bylo na návštěvě v Praze 25 
sponzorovaných litevských dětí, které se sešly se svými dárci. Někteří "adoptivní rodiče” si vzali "své” dítě do 
rodiny, aby se s ním více seznámili. Návštěva litevských dětí v Praze se plánuje i v dalších letech.

Uganda

Pomoc je určena konkrétním dětem v oblasti Kikube (60 km východně od hlavního města Kampaly). 
"Adoptivní rodič” dostane fotografii dítěte a jeho bio-data (situace v rodině). Dvakrát do roka dostane od dítěte 
dopis (obrázek) a každý rok roční zprávu od organizace World In Need, která pomoc dětem v Ugandě zajišťuje. 
Většina dětí jsou sirotci (rodiče zemřeli na AIDS). Některé zoufale čekají na operaci nebo trpí závažnou nemocí 
a potřebují léky. Výběr dětí má na starosti místní třicetiletý pastor Godfrey, který zná místní lidi nejlépe a 
přesně ví, kdo potřebuje skutečně pomoc a kdo je jenom líný a neschopný.

Jak si vybrat a jak platit

Záleží zcela na "adoptivních rodičích”, pro kterou zemi se rozhodnou. Pokud někdo chce dát dítěti 
nějaký dar, výše není samozřejmě omezena. Dárky však mohou být pouze finanční. Je to proto, aby měly 
všechny děti věci přibližně stejné úrovně a také proto, že např. v Indii si děti hrají s úplně jinými hračkami než 
u nás a nedocenily by evropské hračky. Kromě toho nákup dárků v Indii vyjde několikrát levněji. Platí zásada, 
že v každé indické rodině je možné "adoptovat” pouze jedno dítě, aby byla pomoc poskytována rovnoměrně co 
největšímu počtu rodin. Platba bude potvrzena jako charitativní dar, který je možno odečíst od základu daně.

Jak postupovat

Obrátit se na Arcidiecézní charitu Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Telefon: 02/24250985, 
e-mail: mailto:adopce@charita-adopce.cz

Každý žadatel bude zaregistrován, dostane evidenční číslo, které slouží také jako specifický symbol při 
platbách a poštovní poukázku. Po zaslání finančního příspěvku bude žadateli dítě přiděleno.

Roční finanční příspěvky na účet č. 749-011/0100 u KB Praha 2.

Indie  min. 4.900,- Kč  variabilní symbol platby 734
Indie – techn. škola  neomezeně  variabilní symbol platby 760
Indie – studenti  min. 6.000,- Kč  variabilní symbol platby 735
Litva  min. 5.900,- Kč  variabilní symbol platby 733
Uganda – školné  7.000,- Kč  variabilní symbol platby 800
Výstavba školy v Ugandě neomezeně  variabilní symbol platby 801

Zpracováno na základě materiálu zaslaných Arcidiecézní charitou Praha.

Zveme všechny v sobotu 9. června na Kozubovou! 

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle MOSTu, v sobotu 9. června 2001 se koná nová farní akce – výlet 
ke kapli sv. Anny na Kozubovou. Smyslem akce je společná účast na mši svaté v krásném horském prostředí. 
Aktivitám a formám oddechu či zábavy pro děti se samozřejmě meze nekladou. Další účel je rovněž i 
pragmatický: trochu pohnout kostrou na čerstvém vzduchu. Neoficiální miniprogram je následující: během 
sobotního dopoledne se každý dle vlastní úvahy a svých možností nějak dopraví na vrcholek 982 m vysoké 
Kozubové. Začátek společné mše svaté výletníků z naší farnosti je plánován na 13.30 hodin. Mši svatou budou 
pochopitelně sloužit naši kněží, nebo alespoň jeden z nich (podle programu svateb ve farním kostele onu 
sobotu…) Po jejím ukončení pak už bude volný program. Bude samozřejmě otevřeno vnitřní i venkovní 
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občerstvení v místní horské chatě, takže obědem, párkem nebo pivečkem nebo limonádou zaženete hlad a 
žízeň. Žádný kulturní a podobný program se neplánuje – prostě je to především výlet do přírody, jenž je vhodný 
zejména pro mladé a rodiny s dětmi. Samozřejmě ale zváni jsou všichni farníci a jejich známí bez ohledu na 
věk, kteří si na výstup fyzicky troufají. Návrat z Kozubové do Třince je pak už individuální a záleží jenom na 
každém z Vás, kdy se sebere a kudy se pustí dolů. Každopádně doporučujeme vzít sebou pláštěnku a nějakou tu 
drobnou korunu na občerstvení, samozřejmě vhodné oblečení a obutí, je to výlet na hory! 

Nyní ještě několik praktických rad. První z nich je pro ty, kteří ještě na Kozubové nebyli nebo neví jak 
se tam dostat. Na úvod je třeba ihned říct, že autem nahoru teoreticky vyjet lze, ale je tam zákaz vjezdů a jeden 
velmi aktivní lesník, který si opisuje údajně všechny SPZ-ky těch, kteří zákaz vjezdu ignorují. Takže legálně 
lze jet jen na povolení vjezdu, které vydávají snad Lesy Jablunkov, a.s. Kdo by chtěl, ať se poptá. Pro zbývající 
přichází v úvahu už jen asi dvouhodinový pěší výšlap. Nyní nastává několik variant řešení: pojedete z Třince 
autem nebo vlakem. Pokud autem, pak je asi nejlepší auto ponechat v Košařiskách, v okolí hospody U Samca a 
odtud vyrazit po modré nahoru. Údajně je to nejkratší, ale nejhorší cesta nahoru, trvá asi 2 hodiny. Dále můžete 
nechat auto rovněž v Košařiskách na konečné, na točně autobusů a odtamtud vyrazit nahoru.

Pokud pojedete z Třince vlakem, máte dvě možnosti: první je jet vlakem do Bocanovic (1. zastávka za 
Jablunkovem-Návsí). Z Třince jede vlak 7.42 hod., 8.31 hod., 9.43 hod a 11.00 hod. Pak se vydáte od vlaku v 
Bocanovicích směr Milíkov po zelené značce, z cesty doleva a pořád po zelené značce skrze Malou Kyčeru a 
Malou Kykulu dojdete po asi 2 hodinách pohodlné chůze (asi 6 km) na Kozubovou. Jeden zkušený turista tuto 
variantu velmi doporučoval. Z Bocanovic jedou vlaky zpátky do Třince v 16.07 hod., 17.16 hod. a 18.29 hod. 
Druhou možností je jet výše uvedenými ranními vlaky do Jablunkova-Návsí, odtud pak autobusem směr Dolní 
Lomná. Z Návsí jede autobus 8.20 hod., ale pak až v 10.05 hod. (navazuje na vlak v 9.43 hod z Třince). A zde 
máte zase dvě možnosti: jet autobusem na zastávku Doubrava v Dolní Lomné (9. zastávka za sanatorkou). Ze 
zastávky Doubrava se vydáte po modré na Kamenité (stoupák) a pak po žluté doprava na Kozubovou (také je 
tam jeden stoupák). Z cesty je údajně někdy pěkně vidět Lysou horu. Druhá možnost u varianty "Lomná" je 
vystoupit již u Hotelu pod akáty (5. zastávka za sanatorkou) a po modré se vydat nahoru na Kozubovou. I tam 
je údajně lesní cesta pro auto (nejraději asi jeep..), ale pochopitelně se zákazem vjezdu… Ze všech stran je to 
asi 2-hodinová túra, takže kolem 11-té dopoledne je třeba začít "stoupat do hor…". Po zralé úvaze jsme opustili 
myšlenku objednání hromadného autobusu, neboť u takových výletů nelze přesně plánovat ani účast, ani chutě 
výletníků. Takže, kdo bude chtít, určitě si cestu na Kozubovou najde, i způsob, jak se tam dostat. Pozor! 
Neručíme zcela za správnost uvedených spojů, byla změna jízdních řádů! Koneckonců, dojít na Kozubovou by 
neměl být pro nikoho z nás zdravého větší problém, není to výprava na Mont Blanc…Poslední důležitá věc –
asi nejdůležitější: počasí. Nikdo z nás není schopen říct, že akce určitě bude. Bude-li lít jako z konve, všude 
mokro, nevlídno, tak se akce prostě konat nebude. Hromadné oznámení nejsme schopni dát, takže je na každém 
z nás, zdali se sebereme a půjdeme, nebo zůstaneme doma. Nejhorší varianta by nastala pro výletníka tehdy, 
kdyby přišel na Kozubovou a našel kapli zamčenou, nikde nikdo. Takže by si asi dal svačinu a šel zpátky. 
Koneckonců, i ta nejčernější varianta by přece nebyla tak tragická, nemyslíte? No, drazí přátelé, počasím se 
nechme překvapit, stejně s ním nic neuděláme. Pokud bude ale "jakž takž", tak se na Kozubovou půjde a mše 
svatá pro výletníky bude. Dá-li Bůh. 

Slova na závěr: zveme všechny, kdo chce a může, ať se vydá na pouť ke svaté Anně na Kozubovou. 
Budeme se těšit, i kdyby se nás tam sešlo deset, tak se společně pomodlíme během mše svaté v krásné kapličce 
a nadýcháme čerstvého vzduchu. Neseďme doma, nehledejme důvody, proč zrovna (zase) nemůžeme a přijďme 
do hor! Srdečně zveme všechny farníky a jejich přátelé! 

Za "skupinu tvůrců myšlenky Kozubová" pozvánku sepsal Marian Kozok.
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Potęga starej Lipy 
¨

Wśród łąk i pastwisk opuszczona stoi,
Ni wichrów, huraganów nigdy się nie boi!
Korzenie potężne dodają jej siły,
By gałęzie w jej koronie zawsze pewne były.

W starej cudownej koronie - choć wiaterek wieje –
Ptactwo niezliczone gniazdka sobie grzeje.
Hen daleko nad ruczajem słowik się odzywa
I na chwałę raniuteńko swemu Stwórcy śpiewa.

I pszczółeczek – gdzie popatrzysz – to w koronie 
Lipy
Obsadziły miejsca pracy już całe ekipy.
Jak dostatek eliksiru już nassane mają,
Zpowrotem do swych uli lecą i tam go składają.

Zaś pod Lipą ława sobie z belek uklecona
Przyjmuje starców wędrownych do swojego łona,
By tam sobie podumać z serca nad przeszłością
I porównać stare czasy – dziś czynem, miłością.

Łąki jak posiane w różnorakie kwiaty –
Niezapominajki, stokrotki, fiołki, bławaty.
Zaś potóczki, choć nieduże, szemrzą, bulgotają
I czerstwą wodziczką kamyczki zmywają.

Coś rośnie na słońcu, coś pod Lipą w cieniu,
Wszystko ma swą krasę – i kamień na kamieniu.
Kiedy jakiś pielgrzym chce osuszyć skronie,
To jedynie stara Lipa ulży mu w swym łonie.

I skowronek – szare ptaszę – do góry się wzbija
i drapieżce, co czyhają, jak umie omija.
Wiele ma odwagi, wytrwałości wiele,
Chce Bogu Stwórcy zanieść swe skowrończe trele.

O ile zaś wiatr ziarenka hojnie z Lipy sieje,
To wtedy ta stara Lipa nasze serca grzeje.
Za wszystkie te dary, które otrzymują,
Wszyscy Bogu Stwórcy jak umią – dziękują.

Franciszek Babiuch

Od redakcji: Pan Babiuch ten wiersz napisał (według jego słów "udało mi się sklecić”) za 12 dni będąc 
na zajeździe w Mostach koło Jabłonkowa. I jak sam autor pisze: "Myślę i jestem przekonany, że wiersz ten 
będzie dla czytelników i parafian zrozumiały, do przyjęcia i mile czytany. Jest on z naszej okolicy, bliski 
sercom naszym, są w nim i słowa o naszym Stwórcy-Bogu, o przyrodzie, z wszystkiego coś.” Dziękujemy!

Hospodářské okénko 

V tomto článku bych rád, drazí farníci, přiblížil několika slovy aktuální stav prací a aktivit, které 
souvisejí s hmotným stavem naší farnosti. Začneme od věci největší: ve středu 9. května obnovila ostravská 
firma EKOFAS s.r.o. práce na opravě fasády kostela, které byly ukončeny v polovině prosince roku 2000. 
Letošní a současně i zbývající práce mají trvat do konce srpna 2001 a během nich dojde k opravě všech 
kamenných prvků, k opakovanému oplachu fasády, k vyspárování a k nanesení ochranného hydrofobizačního 
nátěru celého chrámu. Tímto by tato historicky největší oprava měla být ukončena a měli bychom mít zase na 
několik desítek let jistotu, že budova našeho kostela nebo jeho určité prvky nechátrají nebo že nám něco spadne 
na hlavu. 

V minulosti avízovaný nákup židlí do salky na faře byl rovněž již realizován začátkem května. Bylo 
koupeno celkem 55 kusů kvalitních bukových židlí, které vyrobila renomovaná firma TON z Bystřice pod 
Hostýnem. Židle momentálně jsou uskladněny v jiné části fary, do salky budou nastěhovány až po letní opravě 
salky (vymalování a další drobné úpravy) – prostě "do nového". 

Nadále probíhají opravné práce ozdobné železné brány, která zabraňovala přístupu k hlavním 
chrámovým dveřím. Renovační práce provádí trojice našich obětavých pánů: pánové Pavel Goryl, Viktor 
Twardzik a František Zawada. Tyto práce jsou náročné na čas, jelikož je tam poměrně hodně detailů a drobných 
dílů. Práce by měly být dokončeny asi koncem června. Výše uvedeným pánům všichni ze srdce děkujeme.

Poslední květnovou aktivitou byla akce "Farní zahrada". Celé dílo provedla v oboru známá a zkušená 
firma ZAHRADNICTVÍ JADAMUS, kterou tvoří dva naši aktivní farníci, s nimiž se setkáváme každou neděli 
v kostele: sourozenci Jolana a Adam Jadamusovi z Horní Lištné. Tato firma nejprve musela vykácet čtyři 
ovocné stromy, které překážely při vytvoření jednotné plochy, která by v budoucnu mohla sloužit různým 
farním akcím, např. pro zahradní slavnost, pro hry dětí a mládeže, pro vytvoření posezení nebo pro vytvoření 
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ohniště. Během léta bude vybudován samostatný vstup do tohoto prostoru přímo z parkoviště u cesty od fary ke 
kříži. Jelikož plocha byla velmi nerovná a měkká, byl celý prostor zorán. Poté byl zpracován kultivátorem. 
Nejvíce práce přineslo ruční vybírání kamenů a plevele. Nakonec byl proveden výsev nové trávy a uválcování 
celé plochy. Nyní se čeká, až tráva povyroste na cca 10 cm, poté bude posekána a plocha bude znova 
uválcována. Nad tím, zdali letošní farní zahradní slavnost v polovině září 2001 proběhne už v "nové lokalitě" 
prozatím visí otazník. Bude záležet na tom, jak moc bude letos pršet, jak moc bude terén ještě měkký. Pokud by 
hrozilo riziko rozbahnění prostoru, ještě letos počkáme a necháme plochu se pořádně usadit a slavnost by opět 
proběhla na dvorku fary. Každopádně srdečně děkujeme firmě ZAHRADNICTVÍ JADAMUS a zejména panu 
Adamu Jadamusovi za vykonané dílo a věříme, že pod jeho dohledem se nám definitivně podaří vytvořit pěkný 
a funkční travnatý prostor na farní zahradě, který v budoucnu poslouží různým aktivitám a u různých 
příležitostí. Nutno zdůraznit, že firma Jadamus i cenu koncipovala opravdu sponzorsky a byla tvořena jen 
přímými náklady na provedení celého díla. 

Jak vidíte, díky Vám a díky finanční darům se pořád něco děje a je snaha leccos vylepšit. Doufejme, že 
to tak zůstane i v budoucnu.

Ing. Marian Kozok

Slavíme pět let založení ostravsko-opavské diecéze

Ježíš přistoupil a řekl jim: “Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a 
získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co 
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku” Mt 28, 18-20

Jako dar od Pána máme už pět let vlastní diecézi. Dne 30. května 1996 papež Jan Pavel II. vyhověl 
žádosti biskupů moravské církevní provincie a zřídil bulou “Ad christifidelium spirituali” z území děkanátů 
Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava novou 
ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Prvním biskupem byl jmenován Mons. František Václav 
Lobkowicz, O.Praem.

Podle jedné staré legendy se nějaký starý mudrc ptal lidí, kteří se večer vraceli unaveni ze stavby velké 
katedrály, co celý den dělali.

“Osekávám kameny, řežu desky, maluji ornamenty, tahám těžká břemena, osívám písek …” odpovídali 
lidé znechuceně. Ale jedna žena, která tam po nich zametala, odpověděla s úsměvem: “Stavím katedrálu k 
oslavě všemohoucího Boha.”

Cítila, že svou prací přispívá k velkému dílu, i když nikdy katedrálu neuvidí v celé kráse.

My nyní slavíme pět let stavby “katedrály” diecéze.

Církev uzdravuje, učí, zachraňuje a modlí se. Církev se uskutečňuje skrze nás a v každém z nás.

Jak?

 modlitba za svět a za sebe navzájem
 návštěva nemocných a opuštěných
 pomoc potřebným (misie, sbírky a finanční dary)
 práce na společném díle (páce ve farnosti, výuka)
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Statistika diecéze

Rozloha 6.360 km2

Počet děkanátů 11

Počet obyvatel 1.370.000

Počet katolíků 600.000 (43% - ale praktikujících je mnohem méně)

Údaje v roce 1996 2000
Počet farností 279 276
Farnosti obsazené 110 121
Neobsazené farnosti 169 155
Počet kostelů a kaplí 554 565
Kněží celkem 197 210
Kněží - důchodci 25 26
Řeholníci 56 54
Jáhni 5 2
Trvalí jáhni 15 15
Bohoslovci 35 39
Průměrný věk kněží 49 let 47 let

Jezu, kocham Ciebie! 

Motto: 
Niech prowadzą do Boga echa chórów melodie,
Niechaj chwali Stwórcę swego Wszystko to, co żyje!

Usłysz nas, Jezu, ach usłysz w potrzebie,
Udziel nam cząstkę z Twej wielkiej miłości.
Według Twej woli prosimy Ciebie,
Bądź dla nas hojny w Twej szczodrobliwości.

Ze łzami w oczach błagamy, Panie,
Udzielaj łaski Ciebie proszącym,
Nie odrzuć, lecz wysłuchaj nasze wołanie
Pod Twą opiekę się uciekającym.

Zaś każde rano, kiedy wstaniemy,
Daj nam, o Jezu, szczęśliwy dzionek.
Do twoich kolan z czcią uklękniemy,
W razie potrzeby bądź nam na ratunek!

Ugaś nam, Jezu, nasze dzienne troski
Bądź nam miłością jak łotrom na krzyżu!
Boś Ty nasz Zbawca, boś Ty Syn Boski,
O, prosim Ciebie codziennie w pacierzu.

Więc nie opuszczaj, oddal karanie,
W Twe święte słowa zawsze wierzymy.
Lecz wola Twoja niechaj się stanie,
O ile – kiedyś zmartwychwstaniemy.

Franciszek Babiuch

Slavnost Těla a Krve Páně 

"Neboť on je naše jediná a dokonalá oběť: jako Beránek neposkvrněný se obětoval na kříži za spásu 
celého světa; a na svou smrt nám odkázal trvalou památku, když naposled večeřel se svými apoštoly. A my 
odevšad přicházíme, abychom jedli z jeho svatého stolu a měli účast na jeho vykoupení, a ty nás sjednocuješ ve 
víře a lásce a dáváš nám naději, že se svým Spasitelem jednou zasedneme za stůl v tvém věčném království.” (z 
preface slavnosti)
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Slavnost Těla a krve Páně připadající na čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice (letos 14.6.) je v 
obecném církevním kalendáři zařazena mezi deset zasvěcených svátků. V naší církevní provincii však mezi 
zasvěcené svátky nepatří. Obsahem svátků byla původně jen oslava těla Páně (odtud známý název Boží tělo), 
krev Páně dostala svůj vlastní svátek 1. července, avšak až mnohem později: roku 1849 jej zavedl Pius IX.

Svátek Božího těla se začal slavit především zásluhou augustiniánky Juliány z Mont-Cornillonu u 
Lutychu (+1258), která od roku 1209 mívala vidění, že by takovýto svátek měl být v církvi zaveden. V jejím 
úsilí pokračovala také její přítelkyně, rekluza Eva z Lutychu (+1265). V lutyšské diecézi se svátek poprvé slavil 
roku 1246, pro celou církev jej roku 1264 ustanovil papež Urban IV, dřívější arcijáhen z Lutychu; 
vypracováním liturgických textů pověřil sv. Tomáše Akvinského.

Zpočátku se svátek Božího těla slavil bez průvodu s Nejsvětější svátostí, ten byl zaveden až později. 
Římský obřad přitom pro průvod nestanoví žádná zastavení či zvláštní pobožnosti; tento zvyk je znám pouze ze 
zemí střední Evropy, poprvé se takovéto procesí konalo v Praze roku 1355. Průvod s Nejsvětější svátostí se 
ubíral kolem čtyř oltářů vystavěných většinou v rozích náměstí, u každého oltáře se četl začátek jednoho z 
evangelií a udělovalo se svátostné požehnání. Později dostal průvod charakter prosebného procesí za příznivé 
počasí a za ochranu před přírodními katastrofami. V některých farnostech probíhají takovéto průvody dodnes.

Slavnost Těla a Krve Páně je svátkem eucharistie. Zatímco průvod je především oslavou reálné Kristovy 
přítomnosti v eucharistii, mešní texty si všímají i druhých dvou aspektů: eucharistie jako oběti a eucharistie 
jako svátostného pokrmu. Kristus přítomný ve svátosti oltářní je týž Kristus, který zemřel a stále znovu je 
obětován pro spásu světa; týž Kristus, který se nám dává za pokrm. Projevem eucharistické úcty tedy není jen 
adorace, klanění se Kristu v Nejsvětější svátosti, ale také účast na Kristově oběti a přijímání – svátostní spojení 
s Kristem, které nám dává podíl na jeho božském životě a je zdrojem jednoty církevního společenství.

S obsahem svátku vhodně koresponduje i jeho zařazení do rámce liturgického roku: do doby krátce po 
Velikonocích, kdy církev již oslavila všechna základní tajemství víry. Svátek je jakýmsi shrnutím 
velikonočních událostí: ustanovení Nejsvětější svátosti, Kristovy oběti kříže dovršené zmrtvýchvstáním, a 
připomíná, že po svém nanebevstoupení zůstává Kristus mezi námi pod způsobami chleba a vína.

Amen, 6/97

Spotkanie ze św. Faustyną 

Kiedy ksiądz zapraszał po mszy świętej na spotkanie w salce pomyślałam, że warto by dowiedzieć się 
czegoś o św. Faustynie Kowalskiej. Dlatego więc poszłam w sobotę 19 maja do salki. Tam zeszło się 
kilkanaście ludzi (szkoda, że tak mało). Najpierw mówiliśmy o życiorysie siostry Faustyny, później czytaliśmy 
z jej Dzienniczka. 

Po lekturze oglądaliśmy film o św. Faustynie Kowalskiej. 
Film zaczął tak: 
Siostra Felicja przyszła wyspowiadać się i pojednać z Panem Jezusem. Mówiła, że była zazdrosna o 

siostrę Faustynę i że bardzo tego żałuje. 
I zaczęła opowiadać: 
Św. Faustyna usłyszała powołanie od Boga już od swych siedmiu lat, ale rodzice nie pozwalali jej pójść 

do klasztoru. Faustyna więc starała się zagłuszyć głos, który wołał ją do życia duchownego, ale nie udawało jej 
się to i w końcu rozpoczęła życie zakonne. W klasztorze pracowała jako ogrodniczka i pomagała w piekarni. 

Później przesłano ją do domu opieki w Wilnie, ale po jakimś czasie wróciła do klasztoru. Gdy chciała 
namalować obraz Miłosierdzia Bożego, siostry nie chciały jej na to pozwolić, jednak w końcu po długim czasie 
się zgodziły. Podobnie było z  Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna zestawiła także na prośbę Pana 
Jezusa Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Umiera na gruźlicę. Siostra Felicja po pięćdziesięciu latach dostaje 
przebaczenie. 

Na koniec naszego spotkania przeczytaliśmy jeszcze kilka wierszy siostry Faustyny.
To spotkanie bardzo mi się podobało i zapraszam na podobne spotkania, które znowu będą ogłoszone w 

kościele. 

Karolina Janczyk
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Kdo pozná? 

V měsíci květnu byla pro nás žeň. Odpovědí na zmíněný obrázek bylo 21 a všechny správně. Radost z 
vaší účasti jsme měli velikou, kéž by tomu tak bylo pořád. Ze všech soutěžících byla vylosována jedna šťastná 
výherkyně, která si věcnou cenu může převzít 10. června v Domečku. Stala se jí LUCIE LACKOVÁ. 
Blahopřejeme.

Jak jste správně uhodli, jednalo se o zámek HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Nachází se 11 km na sever 
od Českých Budějovic. Původně královský hrad ze 13. století byl přestavěn postupně na renesanční a barokní 
zámek. Nynější novogotická podoba, podle vzoru anglického Windsdoru, pochází z 19. století. V zámku se 
nachází bohaté sbírky (nástěnné koberce, dřevořezby, porcelán, obrazy, nábytek, zbraně). V jízdárně je od roku 
1956 Alšova jihočeská galerie. Kolem zámku je park se vzácnými dřevinami.

Uzávěrka příštího obrázku je 17. června. Odpovědi můžete opět vhodit do skřínky v Domečku.

KIVI

4 spotkanie z Ojcem Biskupem Lobkowiczem na Kozubowej 

Tak jak w poprzednich latach również w tym roku odbyło się 8 maja spotkanie z Ojcem Biskupem na 
Kozubowej. Od samego rana było mglisto i zimno, z tego powodu uczestników było mniej aniżeli w 
poprzednich latach.

Z Trzyńca wyjechaliśmy wraz z O. Piotrem po godzinie siódmej pociągiem do Bocanowic, a stamtąd na 
Kozubową. Na miejscu byliśmy koło godziny dziesiątej. Po przybyciu Ojca Biskupa i reszty uczestników – o 
godzinie jedenastej rozpoczęła się Msza święta, która odprawiona była pod gołym niebem. Po Mszy św. 
mieliśmy wolny czas na zjedzenie obiadu, była też okazja do prywatnej adoracji w kaplicy św. Anny. Każdy 
miał możliwość naprasowania na ubranie "nažehlovačku”. Dla dzieci były przygotowane różne gry, za które 
otrzymywały małe nagrody (wafelki, cukierki, itp.). Wszyscy mieliśmy za zadanie znaleźć kamyczek, z których 
młodzież z parafii O. Viťa ze Starej Wsi zlepiała na drewnianym podkładzie mozaikę, darowaną później Ojcu 
Biskupowi. Bardzo ciekawe były wykłady ojca Viťa oraz przedstawiciela "Centrum Nadziei” z Frydku Mistku, 
który opowiadał o tym, co obejmuje działalność ich organizacji. Mogliśmy zadawać różne pytania – najczęściej 
pojawiał się temat narkotyków, szykany, samobójstw. Na koniec wykładu podano nam telefoniczny numer 
"Centrum Nadziei”, na który można w razie potrzeby zwrócić się o pomoc. Numer ten: 0658/654 223. 

Po wykładach była wspólna adoracja z Ojcem Biskupem, która odbyła się również w przyrodzie. Po 
adoracji pożegnaliśmy Ojca Biskupa, a nasza grupka zeszła zpowrotem do Bocanowic, a stamtąd powróciliśmy 
po godzinie siedemnastej do Trzyńca.

Katka G.

Na návštěvě u Otce Pavla Motyky

Již týden jsme se těšili na sobotní večer. Měli jsme totiž v plánu navštívit bývalého třineckého kaplana –
O. Pavla Motyku, který je v současné době farářem v Sedlišti, tedy nedaleko Frýdku-Místku.

V době, kdy O. Pavel působil v naší farnosti, bylo mnohým mladým z třineckého společenství sotva 10 
– 15 let, avšak ani přesto jsme na něj nezapomněli a čas od času jej také navštívili. Také tentokrát jsme se velmi 
těšili. Vzhledem k tomu, že naše pracovní dny jsou opravdu "pracovní”, rozhodli jsme se navštívit O. Pavla v 
sobotu.

19. května po večerní mši svaté a přípravě na svátost biřmování jsme tedy nasedli do aut a vyrazili 
směrem Frýdek. Na cestu se s námi vydal i náš kaplan – O. Piotr. Pravda, cestu jsme moc neznali, neboť do 
Sedliště jsme jeli všichni poprvé, což jsme zjistili až posléze, když se ukázalo, že každý spoléhal na někoho 
jiného, že zná cestu. Nicméně jsme "dali hlavy dohromady” a do Sedliště jsme přece jen dojeli, i když s 
mírným zpožděním. V Sedlišti nás už přivítal jako vždy usměvavý O. Pavel. Ze všeho nejdříve jsme si 
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prohlédli nádherný dřevěný farní kostel, který v těch dříve narozených z našeho společenství vyvolával krásné 
vzpomínky na dřevěný kostelík v Gutech, kde O. Pavel ještě v době komunismu vedl setkání mládeže. O něco 
později jsme se pak odebrali na faru, kde jsme si u čaje a bábovky měli možnost s O. Pavlem popovídat, 
zavzpomínat a zasmát se historkám, které nám zůstaly v paměti z let dávno minulých. 

A jak už to tak bývá, v příjemné a milé společnosti čas rychle utíká, a nám tedy nezbylo než se rozloučit 
a vydat se na zpáteční cestu. Před odjezdem jsme se ještě společně pomodlili, O. Pavel nám udělil požehnání a 
my jsme odjížděli s pocitem radosti ze shledání a s příslibem, že se zase brzy společně sejdeme alespoň u 
nějakého toho táboráku. 

Společenství mladých

Racjonaliści o zmartwychwstaniu, czyli opowieści nieracjonalne (2) 

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Dlaczego grób był pusty?

Istotnym elementem ewangelicznych opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa jest pusty grób. Nowy 
Testament świadczy zgodnie, że ciało ukrzyżowanego Jezusa znikło z grobu, w którym je złożono. Ten fakt nie 
jest jednak opisywany jako wystarczający sam w sobie dowód zmartwychwstania. Maria Magdalena mówi do 
Piotra i Jana: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono (J 20,2). Z drugiej strony, gdyby ciało 
Jezusa leżało w grobie, uczniowie nie uwierzyliby w Jego zmartwychwstanie. Stąd wiele dowcipów w rodzaju: 
Tego roku Wielkanocy nie będzie. Odnaleziono ciało! Problem komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy 
zauważymy, iż z dogmatycznego punktu widzenia zniknięcie ciała z grobu nie jest warunkiem sine qua non 
wiary w zmartwychwstanie. Chrześcijańska koncepcja zmartwychwstania wcale nie każe — jak np. w II w. 
myśleli Ireneusz, Tacjan, czy Justyn — wierzyć w swego rodzaju reanimację doczesnych szczątków, która 
nastąpi na końcu czasów. Wymienieni pisarze podejmowali obszerne analizy, mające na celu wykazanie, że 
możliwe jest, aby człowiek po zmartwychwstaniu miał ciało zbudowane z tych samych elementów (cząstek), co 
za życia ziemskiego. Justyn pisał m.in.: Wierzymy i spodziewamy się, że umarłe i w ziemi pochowane ciała 
nasze z powrotem otrzymamy, bo twierdzimy, iż dla Boga nie ma nic niemożliwego. Niejaki Atenagoras 
wyjaśniał nawet, że w przypadku kanibalizmu zjedzone cząstki człowieka nie mogą być na stałe wbudowane w 
ciało ludożercy, a więc przy zmartwychwstaniu nie będzie problemu, do kogo dane cząstki rzeczywiście należą. 

Jednak słynny Pawłowy tekst o ciałach po zmartwychwstaniu wskazuje na nowe, duchowe, w 
przeciwieństwie do zmysłowego, ciało, a zatem na rzeczywistość przekraczającą ziemskie rozumienie materii: 
zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może 
mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne (1 Kor 15,50). Z tego wynika, że choć zmartwychwstałe ciało 
będzie naszym ciałem, to nie musi ono mieć materialnego związku z naszymi zwłokami. W tej perspektywie 
ma sens stwierdzenie, że Jezus mógł zmartwychwstać, nawet gdyby Jego umęczone ciało wciąż znajdowało się 
w grobie. Tak jednak się nie stało. Grób był pusty.

Ciekawe, że nigdy nie negowano samego faktu zniknięcia zwłok Jezusa. Różnie natomiast odpowiadano 
na pytanie, dlaczego grób był pusty. Niektórzy, opierając się na Dz 13,27–29, sugerowali, że tak naprawdę 
Jezus pochowany był w jakimś grobie zbiorowym lub nieznanym Apostołom. W konsekwencji zrozpaczeni 
uczniowie, którzy nie mogli odnaleźć ciała swego Mistrza, stworzyli opowieść o pustym grobie. Trudno jednak 
uznać, że zdanie z Dziejów Apostolskich: mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy [...] zdjęli Go [Jezusa] z 
krzyża i złożyli w grobie (13,27.29), stanowi mocną podstawę dla hipotezy zbiorowego lub nieznanego grobu. 
Warto tutaj zauważyć, że autor Dziejów, ewangelista Łukasz, w innym miejscu stwierdza wyraźnie, iż Józef z 
Arymatei złożył ciało Jezusa w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany (Mt 23,53).

O innej próbie wyjaśnienia pustego grobu informuje nas ewangelista Mateusz, według którego 
arcykapłani dali żołnierzom pieniądze, aby ci rozpowiadali, że uczniowie Jezusa przyszli w nocy i wykradli Go, 
gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, mu z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci 
więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do 
dnia dzisiejszego (Mt 28,13–15). To tłumaczenie podjął w XVIII w. H.S. Reimarus. Jego zdaniem, 
Apostołowie — pomimo bólu z powodu śmierci Nauczyciela — spostrzegli szybko, iż głoszenie Królestwa 
przynosi im wymierne korzyści. Wykradli więc ciało Jezusa i zaczęli głosić Jego zmartwychwstanie. 
Koncepcja Reimarusa jest niewątpliwie ciekawa, tyle że sam autor nie wyjaśnia, na czym polegały owe 
wymierne korzyści, skoro większość Apostołów poniosła śmierć męczeńską.
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Na początku XX wieku K. Lake rozwinął hipotezę, że opowieść o pustym grobie jest po prostu
wynikiem banalnej pomyłki. Kobiety pomyliły drogę i przyszły do innego grobu. Tam spotkały młodzieńca, 
który je poinformował, że w tym grobie żadnego Jezusa nie ma (nie ma go tu — Mk 16,6). Kobiety zaś 
zrozumiały, że Ten, kogo szukały, zmartwychwstał. Ponadto, będąc w stanie emocjonalnego rozchwiania, 
wzięły młodego mężczyznę za anioła. K. Lake nie przyjmuje oczywiście do wiadomości, że ów młodzieniec 
powiedział kobietom: Idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go 
ujrzycie, jak wam powiedział (Mk 16,7). Podobna do powyższej hipoteza zakłada, że Józef z Arymatei po 
pierwszym złożeniu Jezusa do grobu, powrócił i z sobie tylko wiadomych powodów przeniósł ciało do innego 
grobu. Kobiety zaś nawiedziły pierwotny grób, a widząc, że jest pusty, wyobraziły sobie, iż Pan powstał z 
martwych. W ewangeliach nie ma jednak żadnej wzmianki sugerujących tajemnicze postępowanie Józefa z 
Arymatei. Ponadto, trudno byłoby wytłumaczyć jego milczenie, kiedy Apostołowie zaczęli głosić 
zmartwychwstanie Jezusa.

A oto inne oryginalne, żeby nie powiedzieć dziwaczne, próby wytłumaczenia pustego grobu. Niektórzy 
twierdzili, że to ogrodnik miejsca, w którym znajdował się pierwotny grób Chrystusa, przeniósł zwłoki, gdyż 
nie chciał, aby zwolennicy zmarłego zniszczyli mu ogród nawiedzając tłumnie grób swego Nauczyciela. 
Znaleźli się tacy, co skłonni byli przyjąć, iż pusty grób był wynikiem niecnych działań grabarzy. Słysząc coś o 
królewskim pochodzeniu Jezusa, grabarze mieliby wykraść Jego ciało w nadziei, że ktoś im za nie zapłaci. 
Pewien myśliciel obdarzony bujną wyobraźnią wpadł na pomysł, iż pusty grób był wynikiem szczególnego 
trzęsienia ziemi. W miejscu, gdzie spoczywało ciało Jezusa, miała zrobić się szczelina, która pochłonęła 
zwłoki. Kolejny wstrząs sprawił, iż skały połączyły się na nowo, stwarzając wrażenie, że nic się nie stało, a 
ciała już nie było... Najgłupszą, mówiąc delikatnie, jest hipoteza, która pusty grób przypisuje działaniu 
nieznanych wcześniej, ani potem mikrobów. Miały one w nadzwyczajnym tempie sprawić całkowity rozkład 
ciała Jezusa. Ktoś złośliwie dodał, że te kosmiczne drobnoustroje złożyły jeszcze chustę, która — jak czytamy 
u ewangelisty Jana — znajdowała się na głowie zmarłego Chrystusa.

Wątpliwe i dlatego wiarygodne świadectwo kobiet

Powyższy, krótki przegląd hipotez pozwala stwierdzić, że jedynym niechrześcijańskim, a godnym 
uwagi tłumaczeniem pustego grobu jest stwierdzenie, iż opowieść o nim stanowi swego rodzaju formę 
przekazywania wiary w zmartwychwstanie. Innymi słowy, pusty grób byłby swoistą przenośnią, rodzajem 
literackim. Powracamy w ten sposób do tej grupy racjonalistycznych koncepcji, które opierają się na założeniu, 
że ewangeliści tak naprawdę nie chcieli powiedzieć tego, co powiedzieli. Apostołowie mówiliby więc o pustym 
grobie chcąc jedynie zaznaczyć, iż Jezus żyje w wymiarze duchowym. Powtórzmy zatem pytanie: Dlaczego 
uczniowie Chrystusa mieliby stosować tę w gruncie rzeczy kłamliwą formę wypowiedzi?

Gdyby ewangeliczne opowiadania o Zmartwychwstałym miałyby być jedynie czystą retoryką, mającą 
na celu wyrażenie subiektywnego doświadczenia, lub — co gorsza — kłamliwymi opowiastkami nastawionymi 
na doczesne, wymierne korzyści, to nie przypisano by w nich tak wielkiej roli kobietom. W tamtych bowiem 
czasach w Palestynie świadectwo kobiety nie miało żadnego znaczenia. Tymczasem w ewangeliach to właśnie 
kobiety pierwsze odkrywają pusty grób. One powiadamiają o tym dziwnym fakcie uczniów, którzy — jak na 
prawdziwych mężczyzn przystało — nie dali im wiary biorąc ich świadectwo za czczą gadaninę (zob. Łk 
24,11). Ewangelista Marek pisze, że Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem 
złych duchów (Mk 16,9). Jeśliby sam wymyślił historię o Zmartwychwstałym, to zapewne Jezus ukazałby się 
najpierw jakiemuś godnemu wiary mężczyźnie, a nie kobiecie, która w dodatku była kiedyś opętana. Jest 
bowiem oczywiste, że ten, kto chce przekonać do swych zmyślonych opowieści, nie umieszcza w nich 
elementów podważających ich wiarygodność.

Ewangeliczna wersja śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest z psychologicznego punktu 
widzenia bardzo przekonywująca. Nie ma w niej jakiś cudowności. Jest ludzki lęk, zwątpienie, podłość, a także 
ludzka nadzieja, łzy oczyszczenia i miłości, radość i odwaga. Jest wreszcie coś, co rzuca światło na 
niezrozumiałe samo w sobie przejście od tchórzliwego opuszczenia Jezusa w godzinie śmierci do odważnego 
głoszenia zbawienia w Jego imię. Tym czymś jest obecność Ducha. Zauważmy, że pięćdziesiąt dni po śmierci 
Jezusa — pomimo doświadczenia Go jako zmartwychwstałego — uczniowie siedzą zamknięci w wieczerniku, 
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boją się wrogiego świata i nie wiedzą tak naprawdę, co mają robić. Choć otrzymali już Dobrą Nowinę o 
zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, to przecież istnieje niebezpieczeństwo, że Nowina ta pozostanie 
uwięziona, i to nie tylko za zamkniętymi drzwiami wieczernika, lecz przede wszystkim w ich zalęknionych 
sercach. W takiej właśnie sytuacji na Apostołów zstępuje Duch Święty. Jest to Duch, którego posłał im 
Zmartwychwstały. Teraz wiedzą, co robić. Idą na cały świat i głoszą Ewangelię oddając za nią życie. Ten sam 
Duch chce działać również dzisiaj w nas. Ten sam Duch pozwala nam wejść w doświadczenie wielu pokoleń, 
że Jezus, którego zabito i pochowano w grobie, zmartwychwstał i żyje na wieki.

Pořad bohoslužeb v červnu 

1. Neděle 3.6.2001 - Slavnost Seslání Ducha Svatého, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky, první 
svaté přijímání dětí z polských škol, končí doba velikonoční.

2. Neděle 10.6.2001 – Slavnost Nejsvětější Trojice, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Čtvrtek 14.6.2001 – Slavnost Těla a Krve Páně.
4. Neděle 17.6.2001 – 11. Neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
5. Pátek 22.6.2001 – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
6. Sobota 23.6.2001 – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
7. Neděle 24.6.2001 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
8. Pátek 29.6.2001 – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
9. Neděle 1.7.2001 – 13. Neděle v mezidobí, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
10. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

svátostné požehnání. Poslední neděli v měsíci - Mariánské večeřadlo.
11. 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. 
12. Po celý měsíc červen se modlíme Litánii k Božskému Srdci Páně.
13. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
14. Každý pátek po ranní i večerní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou 

Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení Božskému Srdci 
Ježíšovu.

15. Mše svatá v Domově důchodců na Sosně je každý pátek v 15.30. Mše svatá v Nemocnici Sosna je 
každou sobotu v 15.30 hodin. Půl hodiny před začátkem mše svaté je možno přistoupit ke svátosti 
smíření.

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

Nedělní liturgie v červnu

Slavnost Seslání Ducha Svatého (3.6.)
1. čtení: Sk 2,1-11; 2. čtení: Řím 8,8-17; Evangelium: Jan 14,15-16.23-26
Žalm: odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Slavnost Nejsvětější Trojice (10.6.)
1. čtení: Př 8,22-31; 2. čtení: Řím 5,1-5; Evangelium: Jan 16,12-15
Žalm: odp. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
ref. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

11. neděle v mezidobí (17.6.)
1. čtení: 2 Sam 12,7-10.13; 2. čtení: Gal 2,16.19-21; Evangelium: Lk 7,36-8,3
Žalm: odp. Odpusť Pane, co jsem zavinil hříchem.
ref. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.
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Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (24.6.)
1. čtení: Iz 49,1-6; 2. čtení: Sk 13,22-26; Evangelium: Lk 1,57-66.80
Žalm: odp. Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
ref. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

13. neděle v mezidobí (1.7.)
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21; 2. čtení: Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62
Žalm: odp. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ref. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Úmysly apoštolátu modlitby - červen 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 každá naše činnost nachází v Kristu přítomném v Eucharistii svůj začátek a 
své naplnění.

2. Úmysl misijní: Ať katolíci ve Vietnamu mají větší možnost spolupracovat na rozvoji své země v 
oblasti kulturní, vzdělávací i sociální.

3. Úmysl národní: Ať lidé různých názorů hledají cesty k přátelství a porozumění.

Poutní zájezdy

KDU-ČSL hodlá i letos uspořádat tradiční poutní zájezdy a to:

 5.7. 2001 – na Velehrad (sv. Cyrila a Metoděje). Této poutě se zúčastní všichni naši biskupové a 
proto je velice potřebné, abychom se s nimi setkali ve společném slavení mše svaté. Cena zájezdu 
cca 200,- Kč.

 15.8.2001 – na sv. Hostýn (Nanebevzetí P. Marie). Opětovně vyřídíme možnost výjezdu až na sv. 
Hostýn. Cena zájezdu cca 150,- Kč.

 16.9. nebo 23.9. 2001 do Zlatých Hor na tradiční pouť "Tři národů”. Na této pouti jsme byli i v loni 
a jistě se všem líbila. Cena zájezdu cca 200,- Kč. Termín bude upřesněn s ohledem na stanovený den 
konání poutě a bude včas oznámen v časopise MOST.

Přihlášky na všechny uvedené poutě se přijímají v Domečku každou neděli od 7.15 do 10.00. Záloha 100,- Kč.

KDU-ČSL Třinec




