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Květen – zkouška naší víry nebo vkusu 

Měsíc květen je prubířským kamenem našeho vztahu k Marii. Jestliže celý rok můžeme zachovat 
neutrální postoj, v květnu nastává tříbení. Oltáře Panny Marie tonoucí v záplavě květin, májové pobožnosti, 
dokonce leckdy s větší účastí než mše svatá, litanie a mariánské písně nás buď naplňují uspokojením a my se 
jich s radostí účastníme, nebo v nás (třeba bezděčně) vzbuzují nechuť. Možná ji i vyslovíme: "Kdyby takovou 
pozornost lidé věnovali raději Kristu! Oltář ani svatostánek nikdy neviděly takové množství květin, v jakých se 
utápí socha Panny Marie. A k tomu ta forma zbožnosti zděděná po předcích, přeslazená, jakoby unikající z 
reality do jiného světa, plná vzdechů a superlativů, a písně bez valné věroučné i umělecké úrovně!”

A tak Maria, kterou známe z Písma jako pokornou služebnici Páně, skrytou, milující a odevzdanou, 
najednou působí konflikt nejen mezi věřícími různých vyznání, ale i uvnitř církve katolické, ba co víc – i v 
srdcích jednotlivých křesťanů. Není totiž snadné žít uvnitř církve, která se tak významně identifikuje s Marií 
(na ikonách mnohdy nelze poznat, zda jde o zobrazení Panny Marie nebo Nevěsty církve), a přitom k ní mít 
nevyjasněný vztah. Je možné být ve shodě s církví, která to tak "přehání” s Pannou Marií?

Všimněme si, že problém má dvě strany: jednak co s Pannou Marií udělal Hospodin: "Od této chvíle mě 
budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný,” (Lk 2,48-49) jednak co s ní 
děláme my (ne "z ní”!). Tedy problém naší víry a formy zbožnosti.

Jasné víře v to, co nám o Panně Marii říká zjevení (tedy nejen Písmo, ale i učení církve), jsme zavázání 
svým vyznáním. Abychom ale mohli něčemu věřit, musíme to znát a pochopit alespoň do té míry, kam sahá náš 
rozum. Teprve na tomto přirozeném základu může Pán dostavět celou pravdu, kterou už nejsme s to rozumem 
zvládnout. Pokud ale odmítáme stavět základy – seznámit se např. s mariánskými dogmaty, snažit se pochopit, 
co je jejich obsahem, pak se nemůžeme divit, že nás Maria nechává na holičkách i ve zbožnosti. Tady se často 
skrývá "zakopaný pes” naší nechuti k májovým pobožnostem se sáhodlouhými litaniemi a písněmi – prostě 
nevíme, o čem to vlastně všechno je.

K určitému typu zbožnosti nás církev pochopitelně nezavazuje. Každá doba si vytváří takovou podobu 
zbožnosti, která jí nejvíce vyhovuje, a možná je pravda, že dozrál čas vyměnit "barokní” mariánskou zbožnost 
za střízlivější, věcnější, méně exaltované projevy, které by více odpovídaly našim vnitřním stavům. Měli 
bychom si ale uvědomit, že zapojení citů a představivosti patří k mariánské zbožnosti jaksi bytostně, těžko je 
můžeme opustit, aniž bychom opustili samotné tajemství Mariino.

Maria je totiž co nejúžeji spjata s tajemstvím vtělení Boha, který na sebe vzal lidství s veškerou jeho 
výbavou, tedy i se smysly a city. Prostřednictvím jeho lidství je zjevován Otec; v Ježíšových slzách vidíme 
soucit Otce, v jeho bolestných stenech se takřka dotýkáme Boží lásky k nám. Odpověď člověka se také musí 
projevovat prostřednictvím celé bytosti, nejen "tak nějak duchovně”. Tělo, smysly, city potřebují vykoupení, 
protože se podílejí na pádu člověka. A právě Maria je pro nás klíčem a pravzorem takové celé, nerozdělené 
lásky. Ona dala Kristu jeho lidskou přirozenost, ve které se uskutečnilo toto smíření duše a těla s Bohem. Ona 
sama byla pro Synovy zásluhy zbavena dědičného hříchu, v ní se tedy plně realizuje nezkažené, uspořádané 
lidství: vášně a city v ní podléhají rozumu, který dává povel vůli k lásce. Všechno v Marii je zaměřeno jedním 
směrem – k milování nejvyššího Dobra.
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Barokní doba lépe než kterákoli jiná pochopila Boží úmysl zjevovat se skrze smyslově přístupný svět. 
Baroko vidí "skrze” hmotné skutečnosti duchovní svět, věčnost se prolamuje do času naší každodennosti a 
posvěcuje ho, proto tolik svátků a pobožností. Architektura, umění a liturgie této doby svědčí o tom, že závoj 
mezi časností a věčností, mezi hmotou a duchovní skutečností byl téměř průhledný. Není divu, že v teologii i v 
duchovním životě hrála takovou roli Maria. Ona je totiž nejvýmluvnější obhajobou krásy a smyslu stvoření.

Hmotné skutečnosti, tělo, smysly, city tedy ke zbožnosti patří, zvláště k mariánské. Nepleťme si je ale s 
prázdnou sentimentalitou, která je právě naopak ukázkou porušeného lidství: lidství, které zapojuje pouze city, 
aniž by je podřídilo rozumu a aniž by je směřovalo ke skutečnému rozhodnutí vůle. Láska, která se nezastaví 
před žádnou překážkou, pro kterou žádná oběť není příliš velká – to je cíl našeho duchovního zrání. Jestliže 
nám na této cestě pomůže pocit bezpečí, něha, pocit oddané dětské důvěrnosti, který nám dává Maria, není to 
rozhodně v rozporu se základní pravdou křesťanství o vtěleném Bohu, který nazývá Marii matkou.

Petr Beneš, Eva Fuchsová, převzato z AMEN 5/98.

Malé velikonoční ohlédnutí 

Minulé velikonoce byly zvláštní z hlediska "lidského" zejména tím, že měly vánoční počasí a zejména 
Bílá sobota byla opravdu bílá. Opět se nás v kostele sešlo ve čtvrtek a pátek (to zejména) opravdu velmi velmi 
hodně. Bohužel – o dost méně nás bylo na obřadech Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v posněžený sobotní večer. 
Škoda, protože toto je nejvýznamnější liturgie v celém církevním roce. Že by proto, že zrovna na Nově dávali 
famózní Cameronův Titanic? To snad ne. Spíše pořád mezi námi je mylný názor, že sobota je jen určitým 
(pravda dobrovolným) vstupem do Velikonoční neděle. Snad příští rok brzy ráno nás bude více, protože je 
docela možné, že ti z Vás, kdo jste letos v sobotu večer nebyli v kostele, jste zmeškali historicky poslední Bílou 
sobotu v naší farnosti: od příštího roku je docela reálný přesun této slavnosti na časné nedělní jitro, tj. na dobu, 
kdy dle Písma svatého skutečně Pán Ježíš vstal z mrtvých. Ale vraťme se ještě k letošku: pěkným a jedinečným 
momentem letošní Bílé soboty byl křest jednoho našeho spolubratra Vladimíra. Tento bratr byl do naší církve 
přiveden jednou z našich loňských konvertitek a toto hovoří za mnohé. Buďme rádi, že další člověk našel svou 
cestu k Pánu a přejme mu, aby z této cesty nikdy a za žádných okolností nesešel. Pěkný ohlas a účast měla 
noční adorace z Velkého pátku na Bílou sobotu, kdy navzdory velmi chladnému počasí bylo v kostele stále dost 
modlících se lidí. Letošní Velikonoce – alespoň jejich hlavní část – byly symbolicky ukončeny v pondělí, v den 
tzv. šmiergusta. V ono dopoledne všechny přítomné dámy všeho věku pěkně vyšvihal cestou na parkoviště 
nebo domů nikdo jiný než náš mladý kaplan Otec Piotr a ukázal tak, že má k lidovým zvykům velmi kladný 
vztah. 

MK

Farní pouť do přírody: Zveme na Kozubovou! 

Jak se zdá, kalendář se přehoupl do té výrazně lepší části roku – tj. není zima – a to je také velmi dobrý 
důvod pro to, abychom opustili své domky a byty a vyrazili někam do přírody. Jednou z mnoha možností letos 
bude pro nás všechny 1. ročník farního putování ke kapli sv. Anny na hoře Kozubové 2001. Co to zase je za 
"vynález" – asi se teď leckdo ptá, že..?? Je to nápad celkem čerstvý a narodil se v hlavě lidí, kteří v úzké 
spolupráci s duchovním vedením farnosti organizují určité farní akce. Ale to není tak podstatné: prostě jsme si 
řekli, že na podzim akce je (září - Farní zahradní slavnost v areálu fary), v zimě taky něco je (prosinec - Setkání 
farnosti v KD Trisia), ale pořád "nám něco chybělo" v období před prázdninami, na přelomu jara a léta. A tak 
jsme vymysleli něco úplně nového a odlišného: nebude to ani posezení na farní zahradě, ani posezení v sále 
KD, ale bude to zdravý pohyb v přírodě. Samozřejmě, jsme si vědomí faktu, že část našich farníků není 
vzhledem k věku a zdravotnímu stavu schopna účasti na podobné akci, ale nedá se nic dělat, není možné vždy 
udělat akci pro všechny a snad nám tato skupina farnosti promine. Tato naše nová akce je zaměřena zejména 
pro děti, mládež, rodiny a všechny ty, kteří mají rádi toulky přírodou a jsou s to prostě vylézt na nějaký ten 
kopec. Místo bylo vybráno po pečlivé úvaze: Kozubová není daleko, dá se tam jít z několika stran (Košařiska, 
Milíkov, Dolní Lomná,…). Hora Kozubová má ale jeden nesporný triumf: na jehím vrcholku je umístěna kaple 
sv. Anny, která patří pod správu jablunkovské farnosti. 
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Nakonec, na Kozubové je i funkční chata PACu Karviná a.s., kterou nyní provozuje společnost 
JAVARA a.s. a s provozním šéfem chaty je domluveno zajištění přístupnosti restaurace a bufetu, kde si bude 
moci každý z Vás, drazí farníci, koupit něco k snědku či pití. Naše farní horská pouť se bude konat v sobotu 9. 
června 2001. Plánuje se, že kolem poledne by jsme se všichni nějak dostali nahoru. Tím není řečeno, že 
společně, ale každý dle svého plánu a odkud se mu bude líbit. Předpokládá se zajištění jednoho autobusu, který 
by zájemce odvezl z Třince do Košařisk, pod Kozubovou. Stejně by tomu bylo zpátky, v podvečer. Oficiální 
program by začal až na Kozubové někdy krátce po poledni, v kapli se bude konat mše svatá, kterou nám 
odslouží náš pán farář a pan kaplan. Detaily případného programu budou ještě upřesněny. Další možnosti: 
opékání párků, smažení vaječiny, hry pro děti, lenošení v trávě, odpočinek,… Později odpoledne nebo k večeru 
bude následovat zase individuální návrat domů. Prostě, takový vylepšený výlet na hory, ale pod hlavičkou naší 
farnosti, jako společná akce. Další příležitost se poznat, povykládat, zdravě a užitečně strávit čas. Navrhujeme: 
pozvěte se i své známé, kteří třeba ani do kostela nechodí, účast na mši svaté v kapli nebude povinná, ale pro 
každého věřícího naopak bude neopakovatelnou možností setkání se s Bohem "nahoře", jakoby blíž k němu. 
Každopádně vše bude záležet na počasí, pokud nám přát nebude, akce padá a odkládá se na pozdější dobu, 
třeba na příští rok. O detailech budete informováni v dalším, červnovém čísle MOSTu. 

Na závěr snad jen jedno: kdo jen trochu můžete, seberte sebe a své blízké, zejména děti a pojďte s námi 
do hor! A ve svých modlitbách nezapomínejte i na ono počasí na 9. června 2001. Však víte, že už o loňské 
pouti se stal malý zázrak, kdy sluníčko vyšlo právě na dobu, kdy jsme seděli na farním dvorku! Když jsme se 
rozešli, spustil se déšť…

Ještě jednou srdečně zveme v sobotu 9. června 2001 na Kozubovou! Sledujte příští číslo MOSTu v 
neděli 3. června 2001 a ohlášky v kostele, kde se dozvíte detailní informace! 

Jménem naších kněží a organizátorů napsal Ing. Marian Kozok

Racjonaliści o zmartwychwstaniu, czyli opowieści nieracjonalne 
DARIUSZ KOWALCZYK SJ 

Kiedy w Ogrójcu zatrzymano Jezusa, wtedy — jak lakonicznie stwierdza ewangelista Marek — opuścili 
Go wszyscy i uciekli (Mk 14,50). Rozczarowanie i smutek tych, którzy dostrzegli w Mistrzu z Nazaretu kogoś 
wyjątkowego, symbolizuje stwierdzenie uczniów idących do Emaus: A myśmy się spodziewali... (Łk 24,21). 
Nie minęło jednak wiele czasu, a oto — jak podają Dzieje Apostolskie — Piotr razem z Jedenastoma, 
ryzykując nie tylko odrzuceniem, ale przede wszystkim życiem, odważnie głosi, że ukrzyżowany Jezus jest 
Panem i Mesjaszem. Co takiego wydarzyło się pomiędzy zdradą Piotra, a Jego pierwszym publicznym 
wystąpieniem w imię Jezusa? Co sprawiło, że z garstki zalęknionych, ukrytych z obawy przed Żydami (J 
20,19), uczniów uformowała się wspólnota, której członkowie poszli na cały świat, by głosić Ewangelię? 
Szukając odpowiedzi na to fascynujące pytanie dotykamy tajemnicy tego, co chrześcijanie głoszą od dwóch 
tysięcy lat jako Zmartwychwstanie.

Jeśli nie zmartwychwstał, to co?
Ci, którzy nie przyjmują ewangelicznej wersji wydarzeń, stoją przed trudnym pytaniem: Jak 

wytłumaczyć powstanie opowieści o Zmartwychwstałym? O czym właściwie mówią ewangelie, kiedy opisują 
tzw. pojawienia się zmartwychwstałego Jezusa? G. O'Collins wskazuje na cztery niechrześcijańskie koncepcje 
"zmartwychwstania”.

Nie brak autorów, którzy twierdzą, iż należy przyjąć, że Jezus nie umarł, ale popadł w swego rodzaju 
śmierć kliniczną, a zatem pochowano Go żywego. Na tego rodzaju pomysł wpadł m.in. H.E.G. Paulus (zm. 
1851), który utrzymywał, że Jezus na krzyżu zapadł w głęboki letarg, z którego miał się przebudzić w świeżym 
grobie pod wpływem aromatu ziół i trzęsienia ziemi. Tę hipotezę odnajdujemy w pewnym opowiadaniu 
muzułmańskim, według którego Jezus uciekł do Kaszmiru, gdzie umarł dożywszy starości. W niektórych 
wersjach tej teorii powstały z letargu Jezus porzucił definitywnie misję wędrownego nauczyciela na rzecz 
ułożenia sobie życia z Marią Magdaleną. No cóż! trzeba podziwiać niekonwencjonalną wyobraźnię autorów 
powyższych opowieści. Poza wyobraźnią jednak oraz ideologicznym założeniem, że ewangelie nie mówią 
prawdy o Jezusie, opowieści te nie opierają się na żadnych naukowych podstawach. Trzeba przede wszystkim 
zauważyć, że w samym Nowym Testamencie nie znajdują się żadne dane, które w najmniejszym stopniu 
mogłyby nasuwać przypuszczenie, iż Jezus został pogrzebany żywy. Ewangelie, listy i Dzieje apostolskie 
świadczą zgodnie, że Chrystus umarł na krzyżu. Również najwcześniejsze, niechrześcijańskie wzmianki o 
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Jezusie, jak Józefa Flawiusza czy też Tacyta, potwierdzają to przekonanie. Z hipotezy letargu drwił sobie nawet 
D.F. Strauss (zm. 1874), który nota bene sam sformułował wiele zarzutów przeciwko historyczności ewangelii. 
Wskazując na stan człowieka, który — po ukrzyżowaniu — budzi się z pozornej śmierci, Strauss stwierdził : 
Jest niemożliwe, aby jakaś na wpół żywa istota wydobyta z grobu, która — słaba i ranna — ledwo powłóczy 
nogami, potrzebująca opieki lekarskiej, opatrzenia, wzmocnienia i pocieszenia, mogła sprawić na uczniach 
wrażenie kogoś, kto zwyciężył śmierć [...], co więcej, jest Panem Życia; a takie właśnie wrażenie, legło — co 
trzeba podkreślić — u podstaw ich przyszłej działalności. Teoria pozornej śmierci Jezusa nie tłumaczy 
motywów, jakimi kierowali się Apostołowie głosząc, że Bóg wskrzesił Jezusa, który miał już nigdy nie umrzeć 
(por. Dz 13,34). Tym bardziej nie wyjaśnia ich gotowości na męczeńską śmierć. 

Inne tłumaczenie chrześcijańskiej wiary w Zmartwychwstałego polega na odwoływaniu się do 
starożytnych mitów o boskich istotach, które umarły, ale powróciły do życia. Ewangeliczne świadectwa o 
Jezusie zmartwychwstałym byłyby jedynie nową wersją starych opowieści o losach bogów i półbogów. 
Niewątpliwe zasługi ma na tym polu J.G. Frazer, autor słynnej "Złotej gałęzi”. Jednym z mitów poddających w 
wątpliwość oryginalność relacji ewangelistów o Chrystusie miałby być mit o Adonisie. Był to piękny 
młodzieniec, ukochany przez Afrodytę. Adonis często wybierał się na polowanie. Niestety, pewnego dnia 
zginął poszarpany przez dzika. Zrozpaczona bogini poprosiła Zeusa, aby dusza jej kochanka, przyobleczona w 
ciało, powracała na ziemię. I tak Adonis pół roku spędzał z Afrodytą, a na kolejne sześć miesięcy wracał do 
Hadesu. Adonisowi oddawano część boską. Ośmiodniowe święto Adonitów było zarazem smutne i wesołe. 
Przez pierwsze cztery dni opłakiwano jego śmierć nad sztucznym grobem, w którym leżała drewniana figura, a 
przez następne cztery obnoszono jego posągi głosząc zmartwychwstanie młodzieńca. Po domach ustawiano 
"ogródki Adonisa”, wazoniki z roślinami, które, jak rzeżucha, szybko wschodzą i prędko więdną — symbol 
przemijającej młodości.... Czy podobieństwa pomiędzy powyższą legendą a historią Jezusa są rzeczywiście tak 
uderzające, że pozwalają na odpowiedzialne utrzymywanie tezy, iż autorzy Nowego Testamentu byli m.in. 
zainspirowani mityczną postacią Adonisa? Myślę, że byłoby tak tylko wtedy, gdybyśmy zapomnieli o istotnych 
różnicach pomiędzy Chrystusem i Adonisem. W przypadku tego ostatniego nie ma żadnych, w przeciwieństwie 
do Jezusa z Nazaretu, przesłanek pozwalających przypuszczać, że kiedykolwiek istniał. Czciciele Adonisa 
nigdy nie widzieli w nim swego Zbawiciela, dzięki któremu mieliby nadzieję na życie wieczne. Powroty 
Adonisa z Hadesu miały charakter cykliczny. Zmartwychwstanie Jezusa było zaś wydarzeniem jednorazowym: 
zwycięstwem nad śmiercią odniesionym raz na zawsze. Adonisowi nigdy nie przypisywano preegzystencji; 
Jezusa zaś rozumiano jako odwieczne Słowo Ojca. Ponadto nie ma żadnych śladów, które wskazywałyby, że w 
I wieku w Palestynie znane były mity o zmartwychwstałych bóstwach. Zwolennicy wyjaśniania 
chrześcijaństwa poprzez odwoływanie się do starożytnych mitów (metoda ewolucyjno–porównawcza) ulegali 
niejednokrotnie swoistemu schematyzmowi, kiedy wszelkie, najmniejsze podobieństwa traktowali jako 
świadectwo ścisłej zależności. "Tymczasem były to często tylko podobieństwa w zewnętrznych rysach danych 
zwyczajów, które poza tym — jak zauważa J. Lutyński — mogły posiadać zupełnie odrębny charakter”.

Kolejna nieortodoksyjna próba wytłumaczenia zmartwychwstania Jezusa to teoria zmiany w uczniach. 
To, co się kryje pod pojęciem zmartwychwstania, dotyczyłoby w gruncie rzeczy Apostołów, a nie samego 
Chrystusa. Ukrzyżowany zmartwychwstał w sercach uczniów, którzy Go kochali. W historii Jezusa rozpoznali 
oni zaproszenie Boga do nowego, pełniejszego życia. Kiedy Apostołowie ochłonęli po szoku spowodowanym 
śmiercią ich Mistrza, zebrali się na nowo i w tym, co wydawało się całkowitą katastrofą, dostrzegli znak 
nadziei. Tę swoją nową świadomość, wewnętrzną przemianę, wyrazili w sposób symboliczny w opowiadaniach 
o Zmartwychwstałym. Nie chodziło im jednak o rzeczywisty powrót żywego Nauczyciela z cmentarza, ale o to, 
co Marxsen ujął w słynnym zdaniu: Sprawa Jezusa idzie dalej. 

Opisywanie zmartwychwstania jako nowego rozumienia stoi w oczywistej sprzeczności z tym, co 
znajdujemy na kartach Pisma św. Gdyby przyjąć teorię zmiany w uczniach, należałoby nowotestamentalne 
relacje uznać za mylące, jeśli nie kłamliwe. Cóż bowiem usprawiedliwiałoby wówczas Pawła Apostoła 
wskazującego na siebie jako apostoła z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga, który Go wskrzesił z martwych 
(Ga 1,1)? W imię czego można by przyjąć, że autorzy Nowego Testamentu tak opacznie używali języka? Tego 
rodzaju koncepcje opierają się na arbitralnym założeniu, że ewangeliści nie chcieli powiedzieć tego, co 
powiedzieli. Ich zwolennicy zdają się uważać, iż od samych autorów wiedzą lepiej, co ci chcieli naprawdę 
napisać, kiedy napisali to, co napisali.

Inni krytycy ewangelicznego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa starali się je ukazać jako owoc 
halucynacji. Już Celsus w II wieku uważał, iż rzekomi świadkowie Zmartwychwstałego mieli po prostu 
halucynacje. Te samą tezę podtrzymywał w XIX wieku D.F. Strauss. Według niego uczniowie Jezusa nie 
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chcieli pogodzić się z przegraną ich Mistrza. Nie przyjęli do wiadomości śmierci Jezusa. Za wszelką cenę 
starali się wierzyć, że nie wszystko skończone. Z tej niezgody na rzeczywistość oraz nadziei wbrew faktom 
zrodziły się halucynacje. Apostołowie po prostu widzieli to, co chcieli zobaczyć, to znaczy 
Zmartwychwstałego. W tej perspektywie pojawiła się nawet koncepcja tzw. sugestii post–hipnotycznej. Sam 
Jezus miałby przygotować swoich zwolenników na przeżycie halucynacji. Np. podczas Ostatniej Wieczerzy tak 
"ustawił” uczniów, że po Jego śmierci znak łamania chleba wywoływał w nich wizje zmartwychwstałego Pana.

Jednak opisy pierwszych pojawień się Jezusa zmartwychwstałego wcale nie wskazują na to, że 
Apostołowie chcieli zobaczyć Zmartwychwstałego. Ewangelie mówią o zwątpieniu, lękach i niedowierzaniu 
uczniów nawet wtedy, kiedy widzieli Chrystusa. Jezus musiał ich przekonywać, że to właśnie On: Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: To Ja 
jestem (Łk 24,38). Zwolennicy halucynacji utrzymywali, że Apostołowie byli niestabilni z natury, że stanowili 
dobre podmioty hipnotyczne. Nie wydaje się jednak, aby prości i konkretni rybacy z Galilei rzeczywiście mieli 
szczególne skłonności wizjonerskie. Ponadto religijna nowość, widoczna w przepowiadaniu Apostołów, nie da 
się wytłumaczyć tym, co mogli oni oczekiwać od Jezusa, kiedy jeszcze żył. W ewangeliach wielokrotnie 
czytamy, że uczniowie nie rozumieli, o czym mówił Nauczyciel. Ich nadzieje z Nim związane były dość 
ograniczone i nie są w stanie wytłumaczyć nowego — po zmartwychwstaniu — kształtu nadziei głoszonej w 
imię Zmartwychwstałego.

ciąg dalszy nastąpi

Historie o slavném zmrtvýchvstání Páně

Skvělé zjištění! Prodloužím si velikonoční sváteční náladu, návštěvou divadelního představení! A tak, v 
úterý po "šmigrustu", se večer vypravuji do Kulturního domu TRISIA abych zde shlédla vystoupení Těšínského 
divadla - Polské scény : "Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim", adaptaci středověké hry od 
Mikołaje z Wilkowieczka, provinciála řádu paulínů v Polsku (1524-1601) . Hlavní roli Ježíše ztvárnil velmi 
přesvědčivě Tomasz Klaptocz a i v ostatních rolích se zaskvěli další členové polského Těšínského divadla. 
Středověkou dramatizaci do současné podoby i mluvy, hodnověrně převedla paní Renata Putzlacher.

Nutno říci, že už počáteční chvilky dokázaly plně vtáhnout do děje. Obraz sejmutí z kříže a loučení 
Matky se svým synem, spustil v hlavě ihned lavinu prožitků z uplynulého velikonočního období. Vidím snahu 
farizeů, zabránit učedníkům Pána aby vůbec došlo k prokázání alespoň posmrtné úcty a pohřbení těla. Mohu 
přemýšlet o hlubokém vztahu jeruzalémských žen k Ježíši, když chtějí prokázat úctu svému Mistru i po smrti. 
Úlohu spasení lidstva a jeho vysvobození z otroctví hříchu si silně uvědomuji v až naturalisticky ztvárněném 
pojetí té části hry, kdy Ježíš "vstoupil do pekel". Jeho slavné tažení peklem s korouhví vítězství nad smrtí, 
nadšení duší až zpětně po Adama a Evu, které vysvobodil a vztek zlých duchů, když peklo po tomto tažení 
zůstalo prázdné, nám v hledišti opět připomnělo velikost oběti i lásky Božího Syna k nám, lidem. A jako střela 
proletí hlavou myšlenka - jak to asi vypadá v onom "pekle" dnes, dva tisíce let poté.

V celém představení se prolínají a křižují motivy biblické s motivy pozdějšími, realistickými, nad tím 
vším se klene krása a čistota polských religiózních písní a toto vše dohromady, dává představení onu fascinující 
nadčasovost, s níž se "Historyja..." vrací už od dob středověku na divadelní "prkna, jež znamenají svět".

Z divadla odcházím vnitřně rozechvělá i šťastná. Pocit nejen hezky stráveného večera, ale i hrdosti ze 
sounáležitosti k onomu "lidstvu, jež svou krví Beránek vykoupil", mne ještě dlouhé dny zcela naplňuje. A proto 
DĚKUJI !

Ing. Marie Mrózková
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Primas 

V pátek 20. dubna jsme měli možnost shlédnout v kině nový polský film pod titulem PRYMAS. 
Představil nám jednu z největších postav katolické církve v Polsku, kardinála Stefana Wyszyńského, 
arcibiskupa hnězněnského a varšavského, primasa Polska. Kdo očekával, že uvidí systematický životopisný 
film, který začne pláčem plačícího novorozeněte v náručí maminky či v kolébce, pak mladého novokněze, 
biskupa a kardinála, končící jeho velikým pohřbem, byl možná zklamán. Plačícím novorozenětem byl na 
počátku svého pozemského putování jistě každý z nás, na tom není jistě nic zvláštního. Bůh dává vyrůst v 
atmosféře své milosti velikánům proto, aby přesáhli hranice své doby, v církvi i hranice svého národa a vydali 
svědectví víry celé církvi. Svědectví života a vnitřní velikosti se projevuje v tom, jak člověk obstojí ve 
zkouškách a utrpení, prostě v neideální atmosféře. Proto vlastně film začal proticírkevním řáděním, jehož 
vrcholem bylo odvážné kázání kardinála, jeho zatčení a internace. 

Kardinál Wyszyński se narodil 3. srpna 1901. V dětských letech mu Bůh odvolal jeho maminku. Prvním 
znakem toho, že Bůh je pánem situace je choroba mladého bohoslovce, který vlastně díky ní nemůže být 
vysvěcen na kněze s ostatními spolubratry ze studijního ročníku, ale až v den svých narozenin. Sám vzpomíná 
na přivítání, kterého se mu dostalo, když přišel do baziliky, ve které měl být vysvěcen. Tehdy se na něj obrací v 
zakristii kostelník s otázkou: "Ke svěcení? A s takovým zdravím? To jste se raději měl ohlédnout po 
hrobníkovi….!" Svěcenci do smíchu nebylo, sám uvažoval, jestli bude vůbec vlastními silami schopen vstát po 
litanii ke všem svatým, při které leží svěcenec před oltářem na tváři. Světitelem byl starý a nemocný biskup 
Owczarek. Dalo by se dokonce uvažovat, kdo byl při svěcení ve zbědovanějším stavu: zda biskup světitel nebo 
mladý jáhen. Člověk míní a Pán Bůh mění…Tento kněz se plně zapojil do práce a vedle práce čistě kněžské se 
věnuje i práci vědecké. V roce 1946 jej papež Pius XII. jmenuje lubelským biskupem. Biskupské svěcení 
přijímá v květnu 1946 u Panny Marie Czenstochovské. O dva roky později je tímtež papežem jmenován 
arcibiskupem hnězněnským a varšavským, primasem Polska. V této službě setrvává až do své smrti 28. května 
1981, tedy 33 let. Statistiky za tu dobu by byly velice zajímavé: tisíce biřmovaných, tisíce vysvěcených na 
kněze, 45 kněží vysvěcených na biskupy, čtyřikrát se zúčastnil papežského konkláve, které postupně zvolilo 
Jana XXIII. (dnes již blahoslaveného), Pavla VI, Jana Pavla I. a konečně Jana Pavla II., kterého mohl jako 
Kristova náměstka uvítat v rodném Polsku poprvé v historii země. To byla nejspíše koruna celého jeho života, 
práce, obětí a utrpení. Kdo máme ještě trochu v paměti události konkláve v říjnu 1978, vzpomínáme na dva 
momenty: Ten první, kdy při inaugurační mši svaté přicházejí kardinálové k nově zvolenému papeži, aby jej 
pozdravili a na znamení úcty políbili papežský prsten. Tehdy šel kardinál Wyszyński hned jako druhý. Když 
poklekl a políbil novému Kristovu náměstkovi prsten, papež vstal, poklekl vedle kardinála, jakoby před ním, 
políbil jeho ruku a srdečně jej objal. A když pak papež odpovídal druhý den po své inauguraci v aule Pavla VI. 
na pozdravný projev kardinála během audience poutníkům z Polska, kteří připutovali na slavnost zahájení 
pontifikátu, řekl doslova: "Dovol, ctihodný primasi, abych v této chvíli řekl veřejně to, co hluboce cítím: 
Nebylo by na Petrově stolci tohoto papeže, který dnes plný bázně Boží začíná svou službu církvi, kdyby nebylo 
tvé hrdinské víry, která se nezalekla ani utrpení, ani vězení". A opět pokleká vedle primasa a chvíli zůstávají v 
srdečném objetí. 

"Nebylo by tohoto papeže, kdyby nebylo tvé víry, která se nezalekla…". A o tom vlastně byl právě 
shlédnutý film, který opět nepředstavil všechny podrobnosti internace na několika místech Polska v 
podmínkách téměř nelidských. A tady bylo možno vidět jedno: podle nepřátelských sil a mocností slabý a nic 
neznamenající na jedné straně a na druhé straně silní hlídači, silná politická moc, která se ale zjevně tohoto 
"slabého" primasa bojí. Na počátku jsme slyšeli výkřik tehdejšího představitelé režimu: "Celá církev by byla 
moje, kdyby ne ON". Pro pozorného diváka mohl být film velmi povzbudivým. Ke slávě vzkříšení se jde 
vždycky přes Kalvárii, ale to není poslední zastavení. V májovém mariánském měsíci zní příkladně a formou 
inspirující primasovo vyznání: "Všechno jsem postavil na Marii". Že tímto způsobem nepostavil Pannu Marii 
nad Bohem – o tom svědčí jeho biskupské heslo: SOLI DEO – Samému Bohu. 

Sami nežijeme v ideální době. Věčně slyšíme o výzkumech veřejného mínění, podle kterých je nás 
jenom menšina. A vadí to snad? Bůh přece není závislý ve své existenci na počtu svých vyznavačů. Byl tu 
přece již tehdy, kdy tu ještě nebylo nic. Vzpomínáme si na slova liturgie: "Jsi dřív, než začal čas a žiješ navěky 
a přebýváš v nedostupném světle…" Máme opět máj – měsíc Mariánský. Podrobný život a spiritualitu 
kardinála Wyszyńského nemůžeme zveřejnit v jednom čísle MOSTu. Učme se ale lásce k Bohu s pomocí 
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přímluvy té, které mohl svěřit mateřství svého Syna. Ona dává jedinou a vyčerpávající radu: Udělejte vše, co 
vám můj syn řekne. Kardinál Wyszyński se o to snažil a bratři a sestry v Polsku vědí, proč jej mají v hluboké 
úctě, proč jej papež Jan Pavel II. nazval Primasem tisíciletí a proč polský parlament a církev vyhlásili rok jeho 
stých narozenin – tj. letošní – Rokem kardinála Wyszyńského. 

P. František

Ad PRYMAS: 

K článku Otce Františka k velmi kvalitnímu polskému filmu PRYMAS není v duchovním rozměru 
vlastně co doplňovat, ale přesto několik vlastních postřehů. 

Za prvé, v dnešní době je velmi těžké si představit takovou zvůli a bezpráví, které jsme mohli v tomto 
snímku vidět. Naštěstí, ale nezapomínejme na historii, na režimy a ideologie, které způsobily a dovolily 
bezpráví na katolické církvi a věřících lidech. Dnes nám hrozí opak, ateismus z konzumu západního typu, z 
duchovního liberalismu a relativismu, ale myslet si někdy nyní nebo v budoucnu, že myšlenky Marxe, Lenina a 
dalších komunistických ideologů jsou pro církev a věřící neškodné by bylo pro věřící osudovým omylem. 
Nezapomínejme pro kus žvance na historii: že bylo něco levnější a dnes něco stojí víc…. O tom přece není 
život člověka v jeho základní rovině! Je přece o svobodě a o rovném přístupu k možnostem! 

Za druhé: Film je velmi dobrým obrazem různorodostí lidských povah. Na jedné straně neochvějná 
postava prymasa Wyszyńského. Ale i on měl chvíle vnitřního zoufalství a nejistoty, možná i strachu, ale 
nepodlehl jim. Dále postava jeho kaplana Stanisława, jenž ale nakonec překonal sám sebe v tom pozitivním 
smyslu, prokázal hodně odvahy a statečnosti. Nakonec postava sestry – řeholnice, která často marně bojovala se 
svým strachem z všemocného a obludného režimu diktátora Bieruta z počátku 50. let. Tyto postavy byly asi i 
průřezem skrze tehdejší společnost, možná i církev, která byla vystavena velké zkoušce. 

Za třetí: bylo velmi pěkné, že se nás sešlo dost a ze dvou třetin jsme obsadili kino Kosmos. Byl to spíše 
film jen pro nás katolíky, neboť svým obsahem sotva oslovil protestanty nebo ateisty. Děkujeme těm, kteří se 
zasloužili o jeho uvedení v našem městě, v naší farnosti. 

-mk-

Loretánské litanie 

K měsíci květnu neodmyslitelně patří v našich kostelích májové pobožnosti, a k nim zase modlitba 
loretánských litanií. Byla by škoda, kdybychom se při jejich modlení nechali pouze unést krásnou atmosférou. 
Litanie jsou totiž velice propracovanou formou modlitby a mají velkou teologickou hloubku. 

Vznik a vývoj 

Slovem litanie se původně označovala úpěnlivá prosebná píseň, postupně pak se tímto výrazem začal 
označovat specifický způsob modlitby, při níž se střídal text předříkajícího s odpovědí společenství. Krásný 
příklad takové modlitby se nám zachoval v žalmu 135 (136), tzv. velikonočním hymnu, kde na jednotlivé 
výpovědi připomínající, co Bůh vykonal pro svůj lid, následuje odpověď "vždyť jeho láska trvá navěky”.

Už v období raného křesťanství se formou litanií při procesí přednášely Bohu prosby lidu, později byly 
spojeny s vzýváním svatých přímluvců. Z úvodních proseb k Panně Marii se pak začaly osamostatňovat 
nejrůznější litanie k Matce Boží. Během času se invokace množily, mnohé z nich byly teologicky sporné a 
zavádějící. Proto schválil papež na počátku 17. století jen jednu formu mariánských litanií, užívanou na 
poutním místě v Loretu. Bez povolení se neměly ani tyto litanie rozšiřovat o další tituly Marie, takže do dnešní 
doby k nim přibylo jen pět nových. Celkem je v těchto tzv. loretánských litaniích 49 titulů, vesměs 
vycházejících z Písma a jazyka církevních Otců.

Abychom mohli plně využít možností, jež v sobě litanie jako modlitba skrývají, bude třeba se zamyslet 
nad původním i odvozeným významem litanií. 



8

Úpěnlivá prosebná píseň 

Tedy litanie jako úpěnlivá prosebná píseň jsou vším jiným než sladkým ukolébáváním k spánku. 
Vědomí vlastního ohrožení, nejistoty, zmatku, hrůzy vede člověka k opravdovému a horlivému obrácení k 
Bohu. Jednotlivá opakovaná zvolání jsou voláním o pomoc, a zároveň je v nich velká důvěra. Opakovaná 
modlitba, ustavičné vzývání je oním neustálým tlučením na dveře. Neustanu, nemohu ustat, protože všechna má 
pomoc je u Tebe a Ty mi ji můžeš a chceš dát. Litanie jsou určeny především ke zpěvu. Zpívám-li, modlím se 
dvakrát. Modlitbě se tím dodává závažnosti, navíc se vyděluje z proudu běžné řeči a směřuje k posvátnu. Při 
zpěvu musím sladit své dýchání se vzýváním Boha, prosbami k matce Boží a všem svatým. Modlitba tak 
opravdu přirozeně naplňuje mé nitro a stejně tak samozřejmě směřuje vzhůru. Opravdu vše, i mé tělo, můj 
dech, to, co mě udržuje při životě, je propojeno s věcmi Božími. Tak jako dýchám, tak jako tluče mé srdce, tak 
se i modlím. Obojí je nezbytně nutné pro můj život. 

Modlitba společenství 

Litanie jako modlitba společenství, Boží obce, také skvěle vyjadřuje naši jednotu v Bohu. Při vší své 
krásné rozmanitosti jsme jedním Božím lidem, nesjednocuje nás jakási ideologie, rovnostářství, společný 
zájem, ale náš společný Otec. Prosíme-li společně, uvědomujeme si také svou osobní zodpovědnost za bratry a 
sestry, jednotlivé prosby nás spojují v Duchu svatém i s církví vítěznou, se všemi nebešťany. To, že při litaniích 
je jeden, kdo předříkává, a ostatní, kteří odpovídají, může také symbolicky vyjadřovat, že všechny naše prosby 
směřují k Otci v Duchu svatém skrze jednoho prostředníka - Ježíše Krista. Pravidelné střídání naslouchání a 
odpovědí nás také vede k tomu, abychom slyšené nechali pronikat až do srdce a připojenou prosbou potvrdili. 
Přesný rytmu litanií nám nedovolí příliš odbíhat, příliš se ztrácet v individuálním výkladu, spíš se vzájemně 
sjednocujeme v základech naší víry, naší naděje, naší lásky jako celé společenství. Abychom takto mohli 
modlitbu litanií prožívat, je dobré v osobním či společném rozjímání mimo modlitbu se nad jednotlivými 
invokacemi zamyslet. Z výše uvedených důvodů se v litaniích objevují takové tituly, které odrážejí podstatné 
rysy skutečnosti, ke kterým se mohou přihlásit všichni věřící, nikoli subjektivní citové nápady.

Střípky pravdy 

Litanie mají, kromě litanií ke všem svatým, společný ještě jeden důležitý rys. Ústřední tajemství, osoba, 
jméno je v nich pojmenováváno pokaždé z jiného úhlu. V jedné skutečnosti objevujeme pokaždé jiný význačný 
rys. Jakoby se tím vyjadřovala neuchopitelnost, nesmírná šíře a hloubka těch největších skutečností, k nimž se 
vždy můžeme jen přibližovat, pokaždé v nich objevit, prožít něco nového, a přece stále cítit, jak nekonečně 
mnoho se tam ještě skrývá. Tak se přece po celý tento život nejasně a tápavě přibližujeme k alespoň 
částečnému pochopení Boha. Čím víc jej poznáváme, tím více si uvědomujeme jeho nekonečnou a 
nevyzpytatelnou hloubku. Občas jasně, jakoby v záblesku nahlédneme díleček z tajemství Boha - a takové 
poznání vždy natrvalo ovlivní náš život. Často je to úplně "banální” výpověď, kterou jsme slýchali a používali
denně - a najednou ji chápeme, dotýkáme se jí. Litanie se skládají vlastně z takovýchto střípků nazřené pravdy. 
Celá pravda je obsažena v úvodním titulu - v loretánských litaniích je to jméno Maria -, a pak jako bychom se 
nemohli nasytiti tím, jaké bohatství a úžasnou hloubku v sobě toto prosté jméno chová. Oslovení jménem je 
navázáním kontaktu, osobního vztahu, oslovují-li druhého, něco po něm chci, na něco ho chci upozornit, o něco 
se s ním chci podělit. Jediné, co mohu říci Marii, nazřu-li její krásu a hloubku, je právě ono "oroduj za nás”, a 
vypros nám zásluhy Ježíše Krista, které si pro svou hříšnost nezasloužíme. 

Ze stínu světa do světla Božího 

V roztržitosti našich životů, spěchu a lhostejnosti si musíme v modlitbě znovu a znovu uvědomovat, že 
jsme v Boží přítomnosti, že Bůh je nám blíž, než jsme my sami sobě. Opakované vzývání jména je v 
pohanských náboženstvích spojeno s vyvoláváním božstva, svoláváním posvátna do našeho času a prostoru. 
Hospodina samozřejmě nemohu jakoukoli magií "přivolat”, On je ten, který je, já jsem ten, který existuje jen z 
jeho vůle. Ale psychika všech lidí je podobná, podobná je i přirozená touha po Bohu. Proto i pro nás má 
litanické vzývání Krista, Ducha svatého, Matky Boží ... cosi z onoho charakteru vyvolávání - ze svých
nereálných myšlenek, zbytečných starostí, ulpívání v minulém se znovu a znovu musím vracet k realitě Boží. 
Oslovují-li tedy např. Pannu Marii pokaždé různými tituly, uvědomuji si, jak moc a skutečně a blízko JE. Ne JI 
vyvolávám, ale vlastně sebe z mlhy a stínů svých falešných představ. V NÍ se vracím ke skutečnosti - k Bohu. 
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Struktura loretánské litanie 

Jednotlivé tituly se dají rozdělit do tří skupin (při zpěvu litanií se jednotlivé části odlišují nápěvem). 
Nejprve vzýváme Marii jako Matku Boží a neporušenou Pannu. Chválíme tedy Boha za veliké věci, které s 
Marií učinil. Základem veškerého uctívání Mariina je právě její mateřství. S ním souvisí i její vyvolení k 
tomuto poslání - neporušenost, uchránění všeho hříchu, včetně dědičného. V Marii se spojilo to, co bylo pro 
člověka nemožné - požehnaný stav mateřství s úplným uchráněním čistoty pro Boha. Jako z moci Ducha 
svatého počala Krista, dala mu život, tak se v NÍ v témže Duchu rodí každý pokřtěný, tak jako porodila Krista, 
dává život i jeho mystickému tělu - církvi.

Druhá část titulů je potom oslavou Mariiny dokonalosti, chválou Marie, jako koruny stvoření, krásné 
právě svou lidskostí, plně prozářenou Božím světlem. Slavíme Marii jako zázračné dílo Nejvyššího. V NÍ 
dostoupily vrcholu všechny známky vyvoleného lidu, v ní se koncentruje vše, co se Hospodinu v jeho lidu 
zalíbilo. Dlouhým čekáním a důvěrou v příslib se jádro vyvoleného lidu postupně zužovalo a zároveň 
pročišťovalo a rozvíjelo k dokonalosti, nakonec se vyvolení přenáší na malou hrstku, "zbytek” navrátilců ze 
zajetí, na sklonku Staré smlouvy se pak ono vyvolení soustřeďuje v Marii, aby se z ní mohlo rozlít v míře 
vrchovaté na všechny národy. Proto jsou Marii dávány tituly, které ve Starém zákoně přímo symbolizují ono 
vyvolení - věž, archa, trůn moudrosti, stánek vyvolený... Dokonalost vyvolení je darem pro všechny; pro celý 
svět, neznající dosud Hospodina jménem, je tak Maria hvězdou, útočištěm, útěchou...

Třetí skupina se pak soustřeďuje kolem Mariina oslavení, které je pro nás zdrojem obrovské naděje a 
radosti - Maria, vždy jen a jen "pouhý” člověk, byla milostí Boží uvedena do slávy, a přimlouvá se za nás, kteří 
ještě putujeme. Je ustanovena Královnou nade vším stvořením, protože je Matkou Krále. Kristus kraluje na 
základě své božské přirozenosti, Maria na základě milosti. Je tedy i královnou andělů, protože je matkou toho, 
který, "když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti stal se o to vznešenějším 
než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se mu trvale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy Bůh řekl: 
"Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil”? (Žid 1,3-5) A tak "Maria udílí v nebi rozkazy andělům a svatým... 
Taková je vůle Boha, který povyšuje i ponížené, aby se nebe, země i peklo musely, dobrovolně nebo 
nedobrovolně, sklánět před rozkazy pokorné Panny Marie. Bůh Ji učinil Královnou nebe i země, velitelkou 
svých vojsk, správkyní svých pokladů, rozdavatelkou svých milostí, vykonavatelkou svých velkých divů, 
obnovitelskou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou Božích nepřátel a věrnou společnicí ve svých 
velikých činech a vítězstvích.” (sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu).

Závěrečné tituly byly k litaniím připojeny později - po vyhlášení příslušných dogmat to byla "Královna 
počatá bez poskvrny hříchu dědičného” a "Královna na nebe vzatá”, za první světové války byla připojena 
úpěnlivá prosba ke "Královně míru”. Lev XIII. zavedl "Královnu posvátného růžence”, protože tato modlitba je 
nejjistějším spojením s Marií, což bylo jí samotnou potvrzeno při mnoha zjeveních této doby, z těch 
uznávaných celou církví zejména v Lurdech, La Salettě a Fatimě.

Prodléváme-li s důvěrou u Matky Boží, jsme nejblíže Kristu. Vždyť na něj Maria ukazuje, od něj má 
veškerou moc, jím je tolik krásná. Jeho početím shlédl Bůh na svou nepatrnou služebnici. Maria nás vede ke 
Kristu, k "beránkovi, který snímá hřích světa”, jak vyznáváme v závěru litanií. Spojíme-li své prosby, touhy, 
trápení a bolesti s Marií, Bůh je jistě obrátí v trvalou radost (srv. závěrečná modlitba k litaniím), tak jako 
utrpení bolestné Matky. A tuto radost nám už nikdo a nic nebude moci vzít. "Vesel se nebes Královno, neboť 
tvůj Syn vpravdě vstal... Raduj se z jeho vítězství a přimlouvej se za nás u něho.”

Petr Beneš, AMEN 5/98

Opraven kříž na Folvarku 

Počinem měsíce dubna byla oprava kříže, který stojí u cesty směrem Folvark. Koncem zimy si možná 
leckdo z Vás všiml, že socha Pána Ježíše ukřižovaného se vlivem únavy materiálu trochu rozlomila. Konkrétně 
se ulomily ruce a trup se mírně nahnul. Díky všímavosti a ochotě dvou našich bratrů, pánů Karla Kupczaka a 
Pavla Goryla, kteří opravu provedli ve vlastní režii, byla socha sňata a odvezena do dílny pana Goryla. Tam 
byla provedena potřebná oprava a renovace a po krátké době byla socha Pána Ježíše opět na svém místě, tj. na 
kříži u cesty Staré Město – Folvark – Sosna. Tento kříž stejně do budoucna čeká ještě větší oprava, neboť asi 
bude nutné celý kříž znova omítnout. Kdo z Vás by byl ochoten si tuto práci "vzít za své", ať se prosím obrátí 
na pana faráře nebo přímo na pana Pavla Goryla či pana Karla Kupczaka. 
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Nakonec ještě jedná poznámka. Vy starší jistě pamatujete a my mladší víme z vyprávění, že tento kříž 
byl jakoby zázrakem uchráněn před zničením při výbuchu bomby na konci války, který mimo jiné smetl z 
povrchu země jeden z domků na Folvarku (i s lidskými obětmi) a rovněž rozbil okna našeho kostela. V době, 
kdy dnes a denně i přes pád totalitního režimu mizí symboly křesťanských základů naší země (kříže, kapličky) 
a i v našem městě je těchto symbolů poskrovnu (nestalo by za to pouvažovat o vztyčení kříže na novém 
hřbitově nebo třeba i na Terase?) by byla naše ostuda, že kříž, který měl tak pohnutý osud kvůli našemu 
nezájmu zchátral a rozsypal se.

Proto oběma našim oběma farníkům, kteří toto nedopustili srdečně děkujeme.

Redakce

Chwalebne Zmartwychwstanie!

Motto: Choćbym posiadał skarby wszelkiej świata wartości a nie miałbym w sercu miłości, 
byłbym tyle wart co brzęcząca moneta w garści nic nieznaczących obłudników.!!!

Trzeciego dnia wstał Zbawiciel,
Syn Boga żywego – nieba, świata ziemi,
Od szatana i spraw jego pewny Zwyciężyciel,
I jego zgubnych dla dusz ludzkich cieni…

Jak zapowiedział, tak się spełniło
I dzisiaj naucza wśród ludu!
To co przez proroków ogłoszone było
Wszystko się sprawdza bez trudu!!!

Alleluja! Nie trwóżmy się, ten kto wierzy w Niego!
On nam wynagrodzi wszelkie nasze troski
On się ofiarował dla ludu, dla nas każdego
On tylko jedyny, On, boć to Syn jest Boski!!!

Chodził z Matką, bo bardzo ją cenił,
Chodził w śród ludu, gdzie był zapraszany
W Kanie Galilejskiej wodę we wino zamienił,
I znów wesele grzmiało na całą wioskę strony!

Jezus żyje, On prawdziwie Zmartwychwstał
Zgotował nam życie wieczne, z nami będzie 
obcował,
Za każdy dzień, kiedy wstajesz, wznieś serce do 
niego!!!
"Nie grzesz" ale wiernie, słuchaj nauki Jego!!!

Franciszek Babiuch

Racjonaliści o zmartwychwstaniu, czyli opowieści nieracjonalne 
DARIUSZ KOWALCZYK SJ 

Kiedy w Ogrójcu zatrzymano Jezusa, wtedy — jak lakonicznie stwierdza ewangelista Marek — opuścili 
Go wszyscy i uciekli (Mk 14,50). Rozczarowanie i smutek tych, którzy dostrzegli w Mistrzu z Nazaretu kogoś 
wyjątkowego, symbolizuje stwierdzenie uczniów idących do Emaus: A myśmy się spodziewali... (Łk 24,21). 
Nie minęło jednak wiele czasu, a oto — jak podają Dzieje Apostolskie — Piotr razem z Jedenastoma, 
ryzykując nie tylko odrzuceniem, ale przede wszystkim życiem, odważnie głosi, że ukrzyżowany Jezus jest 
Panem i Mesjaszem. Co takiego wydarzyło się pomiędzy zdradą Piotra, a Jego pierwszym publicznym 
wystąpieniem w imię Jezusa? Co sprawiło, że z garstki zalęknionych, ukrytych z obawy przed Żydami (J 
20,19), uczniów uformowała się wspólnota, której członkowie poszli na cały świat, by głosić Ewangelię? 
Szukając odpowiedzi na to fascynujące pytanie dotykamy tajemnicy tego, co chrześcijanie głoszą od dwóch 
tysięcy lat jako Zmartwychwstanie.

Jeśli nie zmartwychwstał, to co?
Ci, którzy nie przyjmują ewangelicznej wersji wydarzeń, stoją przed trudnym pytaniem: Jak 

wytłumaczyć powstanie opowieści o Zmartwychwstałym? O czym właściwie mówią ewangelie, kiedy opisują 
tzw. pojawienia się zmartwychwstałego Jezusa? G. O'Collins wskazuje na cztery niechrześcijańskie koncepcje 
"zmartwychwstania”.

Nie brak autorów, którzy twierdzą, iż należy przyjąć, że Jezus nie umarł, ale popadł w swego rodzaju 
śmierć kliniczną, a zatem pochowano Go żywego. Na tego rodzaju pomysł wpadł m.in. H.E.G. Paulus (zm. 
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1851), który utrzymywał, że Jezus na krzyżu zapadł w głęboki letarg, z którego miał się przebudzić w świeżym 
grobie pod wpływem aromatu ziół i trzęsienia ziemi. Tę hipotezę odnajdujemy w pewnym opowiadaniu 
muzułmańskim, według którego Jezus uciekł do Kaszmiru, gdzie umarł dożywszy starości. W niektórych 
wersjach tej teorii powstały z letargu Jezus porzucił definitywnie misję wędrownego nauczyciela na rzecz 
ułożenia sobie życia z Marią Magdaleną. No cóż! trzeba podziwiać niekonwencjonalną wyobraźnię autorów 
powyższych opowieści. Poza wyobraźnią jednak oraz ideologicznym założeniem, że ewangelie nie mówią 
prawdy o Jezusie, opowieści te nie opierają się na żadnych naukowych podstawach. Trzeba przede wszystkim 
zauważyć, że w samym Nowym Testamencie nie znajdują się żadne dane, które w najmniejszym stopniu 
mogłyby nasuwać przypuszczenie, iż Jezus został pogrzebany żywy. Ewangelie, listy i Dzieje apostolskie 
świadczą zgodnie, że Chrystus umarł na krzyżu. Również najwcześniejsze, niechrześcijańskie wzmianki o 
Jezusie, jak Józefa Flawiusza czy też Tacyta, potwierdzają to przekonanie. Z hipotezy letargu drwił sobie nawet 
D.F. Strauss (zm. 1874), który nota bene sam sformułował wiele zarzutów przeciwko historyczności ewangelii. 
Wskazując na stan człowieka, który — po ukrzyżowaniu — budzi się z pozornej śmierci, Strauss stwierdził : 
Jest niemożliwe, aby jakaś na wpół żywa istota wydobyta z grobu, która — słaba i ranna — ledwo powłóczy 
nogami, potrzebująca opieki lekarskiej, opatrzenia, wzmocnienia i pocieszenia, mogła sprawić na uczniach 
wrażenie kogoś, kto zwyciężył śmierć [...], co więcej, jest Panem Życia; a takie właśnie wrażenie, legło — co 
trzeba podkreślić — u podstaw ich przyszłej działalności. Teoria pozornej śmierci Jezusa nie tłumaczy 
motywów, jakimi kierowali się Apostołowie głosząc, że Bóg wskrzesił Jezusa, który miał już nigdy nie umrzeć 
(por. Dz 13,34). Tym bardziej nie wyjaśnia ich gotowości na męczeńską śmierć. 

Inne tłumaczenie chrześcijańskiej wiary w Zmartwychwstałego polega na odwoływaniu się do 
starożytnych mitów o boskich istotach, które umarły, ale powróciły do życia. Ewangeliczne świadectwa o 
Jezusie zmartwychwstałym byłyby jedynie nową wersją starych opowieści o losach bogów i półbogów. 
Niewątpliwe zasługi ma na tym polu J.G. Frazer, autor słynnej "Złotej gałęzi”. Jednym z mitów poddających w 
wątpliwość oryginalność relacji ewangelistów o Chrystusie miałby być mit o Adonisie. Był to piękny 
młodzieniec, ukochany przez Afrodytę. Adonis często wybierał się na polowanie. Niestety, pewnego dnia 
zginął poszarpany przez dzika. Zrozpaczona bogini poprosiła Zeusa, aby dusza jej kochanka, przyobleczona w 
ciało, powracała na ziemię. I tak Adonis pół roku spędzał z Afrodytą, a na kolejne sześć miesięcy wracał do 
Hadesu. Adonisowi oddawano część boską. Ośmiodniowe święto Adonitów było zarazem smutne i wesołe. 
Przez pierwsze cztery dni opłakiwano jego śmierć nad sztucznym grobem, w którym leżała drewniana figura, a 
przez następne cztery obnoszono jego posągi głosząc zmartwychwstanie młodzieńca. Po domach ustawiano 
"ogródki Adonisa”, wazoniki z roślinami, które, jak rzeżucha, szybko wschodzą i prędko więdną — symbol 
przemijającej młodości.... Czy podobieństwa pomiędzy powyższą legendą a historią Jezusa są rzeczywiście tak 
uderzające, że pozwalają na odpowiedzialne utrzymywanie tezy, iż autorzy Nowego Testamentu byli m.in. 
zainspirowani mityczną postacią Adonisa? Myślę, że byłoby tak tylko wtedy, gdybyśmy zapomnieli o istotnych 
różnicach pomiędzy Chrystusem i Adonisem. W przypadku tego ostatniego nie ma żadnych, w przeciwieństwie 
do Jezusa z Nazaretu, przesłanek pozwalających przypuszczać, że kiedykolwiek istniał. Czciciele Adonisa 
nigdy nie widzieli w nim swego Zbawiciela, dzięki któremu mieliby nadzieję na życie wieczne. Powroty 
Adonisa z Hadesu miały charakter cykliczny. Zmartwychwstanie Jezusa było zaś wydarzeniem jednorazowym: 
zwycięstwem nad śmiercią odniesionym raz na zawsze. Adonisowi nigdy nie przypisywano preegzystencji; 
Jezusa zaś rozumiano jako odwieczne Słowo Ojca. Ponadto nie ma żadnych śladów, które wskazywałyby, że w 
I wieku w Palestynie znane były mity o zmartwychwstałych bóstwach. Zwolennicy wyjaśniania 
chrześcijaństwa poprzez odwoływanie się do starożytnych mitów (metoda ewolucyjno–porównawcza) ulegali 
niejednokrotnie swoistemu schematyzmowi, kiedy wszelkie, najmniejsze podobieństwa traktowali jako 
świadectwo ścisłej zależności. "Tymczasem były to często tylko podobieństwa w zewnętrznych rysach danych 
zwyczajów, które poza tym — jak zauważa J. Lutyński — mogły posiadać zupełnie odrębny charakter”.

Kolejna nieortodoksyjna próba wytłumaczenia zmartwychwstania Jezusa to teoria zmiany w uczniach. 
To, co się kryje pod pojęciem zmartwychwstania, dotyczyłoby w gruncie rzeczy Apostołów, a nie samego 
Chrystusa. Ukrzyżowany zmartwychwstał w sercach uczniów, którzy Go kochali. W historii Jezusa rozpoznali 
oni zaproszenie Boga do nowego, pełniejszego życia. Kiedy Apostołowie ochłonęli po szoku spowodowanym 
śmiercią ich Mistrza, zebrali się na nowo i w tym, co wydawało się całkowitą katastrofą, dostrzegli znak 
nadziei. Tę swoją nową świadomość, wewnętrzną przemianę, wyrazili w sposób symboliczny w opowiadaniach 
o Zmartwychwstałym. Nie chodziło im jednak o rzeczywisty powrót żywego Nauczyciela z cmentarza, ale o to, 
co Marxsen ujął w słynnym zdaniu: Sprawa Jezusa idzie dalej. 
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Opisywanie zmartwychwstania jako nowego rozumienia stoi w oczywistej sprzeczności z tym, co 
znajdujemy na kartach Pisma św. Gdyby przyjąć teorię zmiany w uczniach, należałoby nowotestamentalne 
relacje uznać za mylące, jeśli nie kłamliwe. Cóż bowiem usprawiedliwiałoby wówczas Pawła Apostoła 
wskazującego na siebie jako apostoła z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga, który Go wskrzesił z martwych 
(Ga 1,1)? W imię czego można by przyjąć, że autorzy Nowego Testamentu tak opacznie używali języka? Tego 
rodzaju koncepcje opierają się na arbitralnym założeniu, że ewangeliści nie chcieli powiedzieć tego, co 
powiedzieli. Ich zwolennicy zdają się uważać, iż od samych autorów wiedzą lepiej, co ci chcieli naprawdę 
napisać, kiedy napisali to, co napisali.

Inni krytycy ewangelicznego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa starali się je ukazać jako owoc 
halucynacji. Już Celsus w II wieku uważał, iż rzekomi świadkowie Zmartwychwstałego mieli po prostu 
halucynacje. Te samą tezę podtrzymywał w XIX wieku D.F. Strauss. Według niego uczniowie Jezusa nie 
chcieli pogodzić się z przegraną ich Mistrza. Nie przyjęli do wiadomości śmierci Jezusa. Za wszelką cenę 
starali się wierzyć, że nie wszystko skończone. Z tej niezgody na rzeczywistość oraz nadziei wbrew faktom 
zrodziły się halucynacje. Apostołowie po prostu widzieli to, co chcieli zobaczyć, to znaczy 
Zmartwychwstałego. W tej perspektywie pojawiła się nawet koncepcja tzw. sugestii post–hipnotycznej. Sam 
Jezus miałby przygotować swoich zwolenników na przeżycie halucynacji. Np. podczas Ostatniej Wieczerzy tak 
"ustawił” uczniów, że po Jego śmierci znak łamania chleba wywoływał w nich wizje zmartwychwstałego Pana.

Jednak opisy pierwszych pojawień się Jezusa zmartwychwstałego wcale nie wskazują na to, że 
Apostołowie chcieli zobaczyć Zmartwychwstałego. Ewangelie mówią o zwątpieniu, lękach i niedowierzaniu 
uczniów nawet wtedy, kiedy widzieli Chrystusa. Jezus musiał ich przekonywać, że to właśnie On: Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: To Ja 
jestem (Łk 24,38). Zwolennicy halucynacji utrzymywali, że Apostołowie byli niestabilni z natury, że stanowili 
dobre podmioty hipnotyczne. Nie wydaje się jednak, aby prości i konkretni rybacy z Galilei rzeczywiście mieli 
szczególne skłonności wizjonerskie. Ponadto religijna nowość, widoczna w przepowiadaniu Apostołów, nie da 
się wytłumaczyć tym, co mogli oni oczekiwać od Jezusa, kiedy jeszcze żył. W ewangeliach wielokrotnie 
czytamy, że uczniowie nie rozumieli, o czym mówił Nauczyciel. Ich nadzieje z Nim związane były dość 
ograniczone i nie są w stanie wytłumaczyć nowego — po zmartwychwstaniu — kształtu nadziei głoszonej w 
imię Zmartwychwstałego.

ciąg dalszy nastąpi

Kdo pozná?

Snímek v měsíci dubnu patřil hradu Zvíkov. Poznalo jej všech osm hráčů naší hry, kteří se jí 
zúčastnili.Většinou se jedná o stejné osoby. Doufali jsme, že jich bude přibývat, ale opak je pravdou. Na tomto 
místě musíme opět znovu připomenout: SOUTĚŽE SE MŮŽE ZHOSTIT KAŽDÝ, věk nerozhoduje.

Vítězem se stal Václav BAZGIER. Cenu si může vyzvednout osobně 13. května v domečku.
Blahopřejeme.
Zvíkov - původně pravěké hradiště, potom ranně gotický královský hrad, poprvé připomínán roku 1234. 

Nejstarší částí je hranolová věž, palác s arkádovým nádvořím. V cenné kapli je pozdně gotický oltář s reliéfem 
Klanění Tří králů. Hrad se nachází nad ústím Otavy do Vltavy, 15 km na sever od Písku. Základy stavby sahají 
téměř k Orlické přehradě. 

Na měsíc květen je připraven další snímek a uzávěrka bude 20. května. Své odpovědi můžete do té doby 
odevzdat v domečku.

Pořad bohoslužeb v květnu 

1. Neděle 6.5.2001 - 4. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 13.5.2001 - 5. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Pondělí 14.5.2001 - svátek sv. Matěje, apoštola.
4. Středa 16.5.2001 - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. hlavního patrona Čech.
5. Neděle 20.5.2001 - 6. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
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6. Čtvrtek 24.5.2001 - Slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání 
Ducha Svatého.

7. Neděle 27.5.2001 - 7. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky, první svaté 
přijímání dětí z českých škol.

8. Čtvrtek 31.5.2001 - svátek Navštívení Panny Marie
9. Pátek 1.6.2001 - první pátek v měsíci červnu.
10. 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.
11. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní mši svaté májovou pobožnost.
12. Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a 

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

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

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

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

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

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

Nedělní liturgie v květnu 

4. neděle velikonoční (6.5.)
1. čtení: Sk 13,14.43-52; 2. čtení: Zj 7,9-14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30
Žalm: odp. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
ref. My ludem Pana i Jego owcami.

5. neděle velikonoční (13.5.)
1. čtení: Sk 14,21b-27; 2. čtení: Zj 21,1-5a; Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
Žalm: odp. Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi.
ref. Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

6. neděle velikonoční (20.5.)
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29; 2. čtení: Zj 21,10-14.22-23; Evangelium: Jan 14,23-29
Žalm: odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Slavnost Nanebevstoupení Páně (24.5.)
1. čtení: Sk 1,1-11; 2. čtení: Žid 9,24-28;10,19-23; Evangelium: Lk 24,46-53
Žalm: odp. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.
ref. Pan wśród radości wstępuje do nieba.

7. neděle velikonoční (27.5.)
1. čtení: Sk 7,55-60; 2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20; Evangelium: Jan 17,20-26
Žalm: odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
ref. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

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.
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Úmysly apoštolátu modlitby - květen 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 ženy-běženkyně, podporované a respektované ve své důstojnosti, naleznou 
odvahu a sílu, nutné k překonání násilí a bolesti.

2. Úmysl misijní: Ať výzvy dnešní městské kultury vzbudí u věřících novou misionářskou horlivost.
3. 3.Úmysl národní: Ať si i nejmladší generace osvojí úctu k mateřství.

Zprávy z Domečku 

Knižní novinky: 

MUDr. Štěpán Rucki, Csc. "Alternativní medicína" Autor velmi jasně, logicky a odborně rozebírá 
jednotlivé druhy alternativní medicíny, ukazuje, v čem jsou její zdánlivé úspěchy, ale zároveň odhaluje, v čem 
je ukryto nebezpečí. Je velmi cenné, že upozorňuje na veliká nebezpečí duchovní pasivity, kdy se člověk 
otevírá neznámým duchovním silám a dovoluje, aby pronikaly jeho bytost. Autor je primářem dětského 
oddělení Nemocnice Třinec. Cena 135,- Kč 

M. D. Molinié "Vybírám si všechno" – život a poselství Terezie z Lisieux. Přes množství vynikajících 
publikací, které o Terezii máme, jsme ještě nepochopili onen úžasný paradox, na němž stojí celý mystický 
život, a sice že základní aktivitou je odevzdat se, největší zásluhou je nemít zásluh, nesnažit se je nahromadit, 
že velikost spočívá v malosti, v naprosté nepatrnosti. Toto poselství nebylo ještě všeobecně přijato. Terezie 
bude učitelkou mystického probuzení 21. století. Cena 195,- Kč 

Benedikt Groeschel "Povstaň z temnot" Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na 
otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby by zjizven tak strašnými 
ranami? Proč Bůh, který je světlo, dovoluje takovou temnotu? Kniha není odpovědí, ale průvodce pro ty, kdo 
jsou v temnotě. Je o to, že navzdory temnotě život pokračuje dál. Je o přežití a o využití těchto nevyhnutelně 
temných údobí života k růstu. Cena 139,- Kč 

"Poselství Paní všech národů" – příchod Paní všech národů do Amsterodamu 25.3.1945, počátek 
jejího zjevování a poselství, byla událost, která se odehrála ve vší tichosti. Paní Ida Peerdeman seděla se svými 
třemi sestrami doma u kamen. Během rozhovoru se stalo něco zvláštního. Ida, nejmladší ze čtyř sester, 
najednou zpozoruje ve vedlejším pokoji něco neobvyklého. Vidí ze záře vystupovat ženskou postavu a slyší, 
jak je jí oslovena. Tím začíná první z padesáti šesti poselství, která jsou vizionářce dána v průběhu čtrnácti let. 
Končí 31. května 1959 impozantní vizí. Jednotlivé vize jsou v knize popsány každá ve zvláštním odstavci. Cena 
115,- Kč.

"Procházka kostelem" – roztomilá knížečka pro menší děti, které se snaží porozumět řeči symbolů při 
vstupu do kostela. Krátké texty a barevné obrázky ji budou dobrými průvodci. Cena 109,-Kč. 

Náš tip: Cestička k Bohu – vhodný dárek pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. Knížka 
obsahuje základní věci, které by mělo dítě vědět: základní modlitby, svátosti, vysvětlení jednotlivých částí mše 
svaté a jiné praktické pomůcky pro duchovní život dítěte. 

V Domečku jsou ještě k dostání malé paškálky pro rok 2001 a další bohatý výběr devocionálií.

Informace
POZOR! Od 1. července letošního roku je volné místo pro výkon civilní služby na faře. Případný 

zájemce se může hlásit u mě. Předpokladem je věřící, praktikující mládenec, který má vztah ke kostelu, 
bohoslužbám a všemu, co s tím souvisí. 

P. František 

Próby chóru kościelnego LAUDAMUS odbywają się w każdą środę o godz. 18.15 w salce na plebanii. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy.




