
MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo 12/III prosinec 2001 Proti dobrovolnému daru

Na slovíčko s Otcem Františkem 

MOST: Začátkem března měli občané naší farnosti možnost zhlédnout v kině Kosmos americký film z 
roku 1979 pod názvem JEŽÍŠ. Jaké máte názor na způsob ztvárnění evangelia sv. Lukáše v tomto filmu? Čím 
Vás tento snímek upoutal v pozitivním, popřípadě v negativním smyslu? Lze tomuto snímku něco vytknout z 
hlediska katolické věrouky?

P. František: Tento film jsem viděl stejně jako řada dalších návštěvníků. Líbil se mi, i když člověk těžko 
dokáže vyjádřit celou krásu Božího díla. Když Pán Ježíš žádal sestru Faustínu, aby dala namalovat obraz jeho 
milosrdenství, sestra Faustína splnila toto přání. Když pak viděla obraz namalovaný, potají hořce plakala nad 
tím, že Pán Ježíš není na něm tak pěkný, jak jej viděla. Pán Ježíš ji uklidnil: Hodnota tohoto obrazu není v 
plátně a barvách, ale tom, aby lidé poznávali a ctili Boží milosrdenství. Tady by se to dalo připomenout. 
Pozitivně upoutá člověka evangelium jako takové, zejména to, že Boží prozřetelnost zařídila, aby bylo zapsáno 
pro všechna pokolení. Negativního bych těžko co hledal. Za upozornění by ale stál závěr filmu, kdy jsou diváci 
vyzváni, aby se společně modlili krátkou předříkávanou modlitbu. A po jejím skončení je tam řečeno: Nyní jste 
přijali Krista za svého Pána a získali jste odpuštění hříchů. Toto je poněkud přitažené za vlasy: Pro přijetí Krista 
za svého Pána jsou trochu jiná kritéria, než že se pomodlím modlitbu, na kterou jsem se ani nepřipravil. Stejně 
je tomu i s odpuštěním hříchů – tam opravdu nestačí jen odříkat předříkanou modlitbu. Na tyto věci je ve svém 
zájmu třeba dávat velký pozor. 

MOST: Počátkem postní doby 2001 byli všichni farníci mile překvapeni vydáním velmi pěkné "naší 
křížové cesty", která vyšla v češtině i polštině a stála 100,-Kč. Kromě toho, že je modlitební pomůckou, je i 
obrazovým dokumentem o interiéru farního kostela. Jak a kde vznikl nápad, jak konkrétně proběhla jeho 
realizace? 

P. František: Tady musím ihned na začátku uvést věci na pravou míru: Toto vydání křížové cesty není 
ani v nejmenším moje zásluha. My jsme měli v té době faru poněkud vzhůru nohama díky budování nové 
vodoinstalace v celém domě a s ní spojenými i nutnými stavebními prácemi v budově. Celá akce proběhla díky 
nevšednímu úsilí paní Szymonikové, které mohu alespoň touto cestou vyjádřit svoje opravdu srdečné 
poděkování. Nápad, pokud se nepletu, vznikl ještě loni na podzim nebo v adventě. Máme pěknou křížovou 
cestu, proč ji nezvěčnit na fotografiích a dát k dispozici třeba nemocným, kteří už nemohou chodit do kostela? 
A tak začalo běhání, obstarávání, zajišťování a taky obohacení celého dílka i o natištěné modlitby k 
jednotlivým zastavením, aby to byla taky modlitební pomůcka. Pak bylo třeba i pomoci sponzorů, protože jinak 
by knížečka stála mnohem více než 100,-Kč. Zkusme si spočítat počet barevných fotografií, album jako takový, 
tištění textů, kompletování… Ale budiž i odměnou hlavní organizátorce se všemi pomocníky radost těch, 
zejména nemocných, kteří knížečku přijímali se slzami v očích. Za všechny alespoň jedna slovní reakce na tuto 
knížečku: "Díky Pánu Bohu, stokrát Pán Bůh zaplať! Já se už do kostela nikdy nedostanu a tak jsem se už 
smířila s tím, že ten náš kostelíček už nikdy neuvidím. A teď ho mám před sebou i s hlavním oltářem a 
křížovou cestou…." Ten nápad, který se zrodil loni, zrodil se právě u paní Szymonikové. Ještě jednou díky jí a 
všem, kteří s ní spolupracovali. 
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MOST: Od začátku prosince 2000 probíhají v naší farnosti přípravy na biřmování. Kolik mladých lidí se 
letos připravuje na přijetí svátosti křesťanské dospělosti např. v porovnání s posledním biřmováním před 
několika lety? Víte už nyní, kdy by mělo biřmování proběhnout, kdy Otec biskup zavítá do naší farnosti za tímto 
účelem?

P. František: K přijetí svátosti biřmování se připravuje přibližně stejný počet jako před čtyřmi lety. Na 
počtu ani tak nezáleží, záleží na tom, kdo se s jakou chutí připravuje, kdo prosí o dary Ducha svatého a kdo už 
nyní prosí, aby jednou uměl s těmito dary správně zacházet. Před čtyřmi lety jsme museli nepustit k přijetí 
svátosti biřmování asi tři desítky lidí, protože test, který psali na konci přípravy a jehož otázky by docela bez 
problémů odpověděli tak žáci 5. třídy základní školy, nebyli schopni odpovědět. Pamatuji na bouřlivou reakci 
jejich rodičů, z nichž asi jenom rodiče třech uznali, že s takovými vědomostmi svátost křesťanské dospělosti 
prostě přijmout nemohou. Na jednu reakci pamatuji do dneška: "Pane Bože, co jenom řekne babička z 
Polska…" Tak toto je opravdu slabý důvod přijímat svátost biřmování. Věřím, že letos tomu tak nebude, ale to 
nezáleží ode mě. Přípravu mají dobrou, jde jen o osobní vztah k Božímu daru. Svátost biřmování udělí 
ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz v sobotu 20. října 2001 v 10.00 hodin v našem 
farním kostele. 

MOST: Blíží se Velikonoční svátky. Jak je prožíváte, co pro Vás tyto dny znamenají ve vnitřním životě? 
Přiznám se, že pro mě je Velikonoční triduum větším duchovním prožitkem nežli například atmosféra Vánoc… 
Jak bychom měli prožívat dny od Květné neděle do Velikonočního pondělí? Máme všichni povinnost vykonat 
tzv. velikonoční zpověď? Bude letos opět tzv. zpovědní sobota a kdy?

P. František: Těžko mohu dát nějaký pokyn čí šablonu na slavení velikonoc. Jedno, na co kladu důraz: 
aby křesťané neopakovali hloupou definici velikonoc jako "svátků jara". Že to tak všeobecně říkají nevěřící – to 
je jejich problém. Pro křesťana termín "veliká noc" mluví zjevně o něčem jiném, než o jaru. Tak abychom se 
nevraceli k pohanství. Vánoce jsou jistě krásné příchodem Božího syna na svět, jak si to připomínáme. Ovšem 
vánoce za dobu svého slavení byly opředeny různými zvyky, tradicemi, ozdobami či dokonce pověrami a tak 
nám připadají tak nějak hezčí, tajemnější. Jistě i velikonoce mají své zvyky – a dejme tomu i ozdoby – ale v 
míře mnohem skromnější, takže tam vyniká právě to Kristovo mysterium oběti smrti a hlavně triumf 
zmrtvýchvstání. Pokud jsme ovšem nedovolili, aby naši osobní víru někdo vytuneloval a přetvořil k obrazu 
svému. Já mám moc rád zejména svaté třídení (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu). To bohatství, tedy 
vnitřní bohatství liturgie, to sytí duši, pozvedá srdce. Právě proto trvám na tom, aby v tyto dny byly duše 
připraveny, vyčištěny a otevřeny, ne aby ještě si teď někdo teprve vzpomněl, že nebyl u svaté zpovědi. I kněz 
má nejen právo, ale i povinnost přistoupit k oltáři řádně připraven, v klidu a pohodě, aby skrze každé jeho 
slovo, úkon, gesto mohl promlouvat Bůh. Je to potom divné, rušící či degradující, když kněz musí u oltáře syčet 
na lektory, ministranty či dokonce na scholu či varhaníka. Na povinnosti "alespoň jednou do roka v čas 
velikonoční…" se nic nezměnilo. Jen podtrhuji, že v tom slůvku "alespoň" pořád cítím bolest Církve nad tím, 
že je poměrně dost křesťanů, kterým to jednou do roka takzvaně stačí. Těžko si představit osobní hygienu jen 
jednou do roka, či nasycení jen jednou do roka. Pak si ještě někdy i pyšně postesknou: "stejně mi to nic 
nedalo…" Každý alespoň trochu inteligentní člověk ví, že jednorázová služba živému organismu v jeho 
základních potřebách nijak neprospěje. A duše je přece dokonale živá – je přece nesmrtelná! Zpovědní sobota 
bude pravděpodobně jako vždy v sobotu před Květnou nedělí. Možná není až tak chytré čekat na poslední 
chvíli. Rádi posloužíme, co je v našich silách. Je třeba, abyste už třeba i nyní upozornili svoje nemocné, aby i 
oni nezůstali na velikonoce bez Pána Ježíše. Jak to všechno prožívat: to nechám na každém. Jen bych měl 
takový jeden nápad: využít přítomnosti v kostele, abych se v tichu před Pánem poohlédl, zda třeba i moje víra 
už není "vytunelována". Co to znamená: jak vypadá "vytunelovaná" banka? Budova jistě stojí, v ní se pohybují 
i zaměstnanci – ale peníze jsou fuč. A tady taky: tvrdím, že věřím v Boha – to zní hezky. Slyším ale třeba o 
tom, že Ježíš Kristus byl jako člověk počat z Ducha svatého, při vyznání to opakuji s věřícími, ale v duchu si 
říkám: to přece není možné, jak by se toto mohlo stát…! Slyším o Kristově smrti: to beru – ale slyším o 
zmrtvýchvstání a zase si říkám: ale to přece není možné…! Tady by se dala uvést celá řada příkladů. A 
"odborníci" pak tvrdí, že reformují církev – a přitom ji jen nehorázně tunelují. Proč? Když někdo "vytuneluje" 
banku, obohatí si (pochopitelně trestně) svoje konto. Vytuneluje-li kdo svou víru – pak obohatí svůj život o 
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falešnou jistotu: "ale vždyť to tak ani nemůže být, přece mám rozum, máme vědu…" Máme, jistě máme, ale i 
přesto lidská vychytralost i hloupost zatím kvete. Jaké bude ale ovoce?

MOST: Mohl byste v krátkosti shrnout naše letošní plány v hospodářské oblasti? 

P. František: Velmi stručně, protože jsou velmi prosté: v únoru a začátkem března byla provedena 
kompletní výměna vodoinstalace v celé farní budově za novou. Podle zjištění stavu při pracích samých byl 
opravdu nejvyšší čas. Přitom se ještě objevila nutnost několika stavebních úprav v přízemí farní budovy. To je 
vždy, když se ve starém domě vrtne do nějaké věci, ukážou se ještě další čtyři. No a nyní nás zřejmě čeká jen 
jedno jediné: vyplatiti generální opravu fasády našeho farního chrámu. Celá akce ještě není zdaleka hotová. 
Firma EKOFAS OSTRAVA s.r.o. nastoupí po velikonocích, aby celou akci dokončila: ještě jedno opláchnutí 
celé budovy kostela, spárování, generální oprava všech kamenných říms a prvků na celé budově a pak dvojí 
nástřik konzervační látkou. Práce by měly být ukončeny k 1. červenci. A pak budeme už jen šetřit a platit. No a 
když Pán Bůh dá, pak až vyplatíme a našetříme zase nějaké korunky, čeká nás dokončení výměn oken v kostele 
a pak někdy i výměna oken na faře, která jsou navíc atypická. Letos bych rád ještě trochu zvelebil farní salku, 
aby ti, kteří se tam scházejí, se v ní cítili příjemně. Srdečné díky všem, kdo tuto "perestrojku" podporujete. Víte 
nakonec, že ani kostel ani fara není majetkem kněze, takže je-li v pořádku, je to taky viditelné dobré znamení 
farnosti. 

MOST: Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. 
Rozmlouval Ing. Marian Kozok

Zájezdní poutě do Frýdku pokračují aneb uctívání Panny Marie 
Fatimské 

Rok se s rokem sešel, jubilejní rok Milostivého léta 2000 skončil a s ním i velkolepá nabídka poutních 
zájezdů na nádherná místa naší země. Mnoho našich farníků, kteří bohatě využívali možnosti se zúčastnit těchto 
poutí, jistě ničeho nelitují. Po splnění daných podmínek získali plnomocné odpustky a mimo jiné si dovezli 
domů nenahraditelnou radost v srdci, dojmy a zážitky, mnozí si rozšířili své poznání v oblasti křesťanství. 

Je však velká chyba, že někteří z těchto věrných bratří a sester nabyli mylného přesvědčení, že koncem 
jubilejního roku skončily i poutě. Není třeba se toho obávat, neboť zájezdy pokračují, i když ne v tak hojné 
míře jako tomu bylo loni, což je zcela pochopitelné. 

Jedním z nádherných a úchvatných poutních míst je i chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku, který 
23. října 1999 Svatý otec Jan Pavel II. povýšil na Baziliku Minor. Zde se konají každou první sobotu v měsíci 
pobožnosti, při kterých je možno získat plnomocné odpustky. Sama bazilika je úctyhodným a skvostným 
chrámem Božím. Vykonávané pobožnosti zde působí na duši "jako balzám" a zanechávají v paměti 
nezapomenutelné chvíle, počínaje modlitbou svatého růžence (často zpívanou), adorací před Nejsvětější 
Svátostí Oltářní (většinou programovou, kterou bravurně přednášejí mladí lidé z různých farností naší diecéze) 
a samotnou mší svatou. 

Co druhý měsíc zde slouží mši svatou biskup František Václav Lobkowicz. 
Ráda bych přiblížila podstatu uctívání naší milé Panny Marie Fatimské. Nejsvětější Panna Maria nás 

sama ráčila prostřednictvím fatimské vizionářky sestry Lucie od Ježíše naučit tuto pobožnost po pět prvních 
sobot v měsíci, která má za účel dávat Neposkvrněnému Srdci Mariinu dostiučinění za urážky a potupy, kterých 
se mu dostává od nevděčného lidstva. Pobožnost spočívá v tom, že se v ten den 

1. pomodlí svatý růženec,
2. čtvrt hodiny rozjímá alespoň jedno tajemství svatého růžence,
3. s úmyslem utěšit Neposkvrněné Srdce Mariino se vykoná během osmi předcházejících nebo osmi 

následujících dní svatá zpověď a přijme se svaté přijímání s předpokladem, že se přistupuje ve stavu milosti.
Doporučuje se každý měsíc rozjímat co nejhlouběji jedno tajemství. Při trojím opakování pobožnosti se 

tím obsáhne všech patnáct růžencových tajemství. Nejsvětější Panna Maria pravila sestře Lucii, ať ji tímto 
utěšíme. Zároveň slíbila všem těm, kteří po pět prvních sobot v měsíci splní dané podmínky pobožnosti, že 
získají plnomocné odpustky a přispěje jim milostmi, kterých je potřeba k věčné záchraně. Toto uctívání je jako 



4

smír za kletby, jimiž bývají její jméno a její přednosti tupeny. Výzvou k sestře Lucii schválila a posvětila tedy 
Panna Maria tuto pobožnost doporučenou naší církví. 

Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti poutního místa, levné a dobré dopravě, je to zájezd dobře 
dostupný i celým rodinám včetně starších nebo dětí. Kdo by měl zájem se zúčastnit tohoto poutního zájezdu, 
může bez objednávky nastoupit vždy v první sobotu v měsíci na autobus "U Slovanu" v Lyžbicích v 15.00 
hodin nebo "U Eriky" ve Starém Třinci v 15.15 hodin. Návrat je vždy kolem 20.00 hodin. Dopravné činí 50,-
Kč. 

Věřím a z vlastní zkušenosti potvrzuji, že nebudete litovat. 
Lenka Lipusová

Společenství mládeže na cestách 

V sobotu 3. března, v 9.00 hodin nasedla část našeho společenství mládeže spolu s O. Františkem a O. 
Piotrem do tří aut a vyrazila směrem k nejbližšímu hraničnímu přechodu s Polskem, tedy Horní Lištné. 
Tentokrát bylo cílem naší výpravy státní muzeum v Osvětimi neboli koncentrační tábor Auschwitz. Byli jsme si 
vědomi toho, že tentokrát náš výlet nebude příliš radostný, neboť někteří z nás měli ještě v paměti literární díla 
zpracována v maturitních otázkách, která popisovala tehdejší dobu a život v okolí zmiňovaného koncentračního 
tábora.

Na určené místo jsme dorazili kolem 11 hodiny a po zakoupení vstupenek nám byl přidělen průvodce. 
Jakmile začal vyprávět, všichni zmlkli, zvážněli a posmutněli, protože to, co jsme se právě dozvídali, bylo 
strašné. Nad branou, kterou jsme vcházeli do bývalého tábora, byl cynický nápis: "Arbeit macht frei", tj. práce 
osvobozuje. Právě touto jedinou bránou denně odcházeli do práce a po více než 10 hodinách se vraceli vězni. 
Na malém dvorku vedle brány hrával táborový orchestr pochody, které měly přispět k hladšímu pochodování 
vězňů a usnadnit jejich počítání esesáky. Tento tábor byl vybudován pro polské politické vězně v roce 1940. 
Původně měl sloužit jako nástroj teroru a vyhlazování Poláků. Časem sem začali nacisté posílat lidi z celé 
Evropy, zejména Židy - občany různých států a také sovětské válečné zajatce a Rómy. Mezi vězni se 
vyskytovali také Češi, Jihoslované, Francouzi, Rakušané a další. Do konce existence tábora sem přicházely 
transporty polských politických vězňů. Zde byli lidé odsouzeni hitlerovským fašizmem k izolaci a postupnému 
vyhubení hladem, těžkou prací, lékařskými experimenty, ale také k okamžité smrti v důsledku individuálních 
nebo hromadných poprav. Většina Židů určených k vyhlazení v osvětimském táboře zde přicházela s 
přesvědčením, že jsou vyváženi na východ Evropy, který mají "osídlit". V tomto jejich přesvědčení je nacisté 
utvrzovali také tím, že jim prodávali neexistující stavební parcely, statky, obchody nebo jim nabízeli práci ve 
fiktivních závodech. A co se s nimi dělo dál? Většina Židů deportovaných do Auschwitz umírala v plynových 
komorách bezprostředně po příjezdu, aniž by byli vzati do stavu a obdrželi vězeňská čísla, proto do dnešního 
dne není znám přesný počet zavražděných. Historikové uvádějí různé odhady, zpravidla v rozmezí do 1,5 
miliónu.

Bylo pro nás otřesným zážitkem procházet sály, kde byly vystaveny boty, kufry se jmény a adresami 
Židů deportovaných do tábora, protézy, brýle, kartáče, misky, kojenecké oblečení apod. Bylo těžké projít kolem 
těchto věcí s vědomím, že každá kdysi měla svého majitele. Neméně otřesné byly rovněž fotografie na stěnách 
zobrazující "život" v táboře, pohled na šibenici nebo prohlídka takzvaného bloku smrti, který byl izolován od 
zbytku tábora. V jeho podzemí se nacházela táborová věznice, kde byli vězni odsouzení k smrti vyhladověním. 
Do jedné takové cely byl r. 1941 umístěn také polský řeholník O. Maksymilian Kolbe, který zemřel, aby 
zachránil život jiného vězně. Mohli jsme také nahlédnout do cely, ve které docházelo k případům udušení pro 
nedostatek vzduchu. Čím déle jsme naslouchali našemu průvodci, tím více se zdálo, jako by to ani nebylo 
možné, aby jeden člověk dokázal tak nemilosrdně toho druhého utýrat k smrti. Avšak všechno kolem dokola, 
včetně popravčí zdi, šibenice, krematoria a sálu plného vlasů, protéz,... nám neustále dokazovalo, že 
koncentrační tábor v Osvětimi byl továrnou na smrt. To vše nám také potvrdil o něco později film, který nám 
promítli. 

A co teď? Jak jsme se vyrovnali s tím, co spatřily naše oči? Bylo to smutné a bolestné poznání, čeho 
všeho je člověk schopen, avšak,díky Bohu, je to minulost a my nejsme bezmocní, protože my můžeme těmto 
statisícům nevinných obětí pomoci. Ptáte se jak? Odpověď je jednoduchá: modlitbou.

Jakmile jsme vyjeli z Osvětimi, nastala druhá část našeho výletu, a nutno podotknout, že velice 
příjemná. O. Piotr nás pozval do svého rodného města, tedy Imielina, a my jsme měli možnost poznat jeho milé 
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rodiče, kteří nás už netrpělivě očekávali. Nesmíme také opomenout zmínit se o kuchařském umění maminky 
našeho O. Piotra, která pro nás přichystala výborný oběd a mnoho dalších dobrot. Popravdě, ani se nám moc 
nechtělo domů, neboť jsme si s rodiči O. Piotra výborně rozuměli, ale čas rychle plynul, a tak už jen poslední 
společná fotka a... v 17 hodin jsme už zase byli v Třinci.

Výlet byl vydařený a my doufáme, že letos zdaleka ne poslední.
B.B.

Velikonoční pohlednice a misijní koláč 

Postní doba se blíží ke svému vyvrcholení, jímž jsou Velikonoce a já bych se s vámi všemi chtěla 
podělit o zážitky, které jsou spojeny se dvěma farními aktivitami a sice: kreslení Velikonočních pohlednic a 
pečení "Misijního koláče". Nabídku těchto akcí poskytlo Papežské misijní dílo (PMD) na stránkách 
Katechetického věstníku, což je měsíčník pro katechety. Jelikož jsem jeho odběratelkou, nabídka PMD mě 
zaujala a řekla jsem si , že by bylo báječné vyplnit postní dobu nejen obětí a odříkáním, ale také nějakou 
smysluplnou činností pro druhé.

PMD nabízelo pohlednice s předtištěnou zadní stranou, na kterou se píše adresa a sdělení adresátovi. 
Přední strana byla čistá a na ni měl být nakreslen obrázek. Pro naši farnost bylo objednáno 200 ks těchto napůl 
hotových pohlednic a naši katecheté je rozdali dětem v hodinách náboženství. Do této akce se zapojili i naši 
skauti. Výtvarný talent dětí jste mohli posoudit vy sami, pokud jste si tyto pohlednice zakoupili v Domečku u 
kostela. Musím říct, že já sama jsem byla mile překvapena, jak rychle byla tato výtvarná dílka rozebrána. 
Výtěžek této akce činil 2.200 Kč a byl odeslán na konto PMD. Ráda bych chtěla poděkovat manželům Hance a 
Geniovi Workovým za jejich "patronát" při prodeji výše uvedených pohlednic.

Další aktivita, která nesla název "Misijní koláč", byla poněkud náročnější. Doporučení PMD pro tuto 
akci znělo: "Význam této aktivity netkví jen v získání finančního příspěvku, ale také v obohacení pojetí postní 
doby. Půst nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco, co máme rádi, ale například i v tom, že vynaložíme 
námahu, abychom nabídli něco "dobrého" druhým a oni zase svým příspěvkem umožnili strádajícím zlepšit 
jejich životní podmínky a udělat jim byť malou radost."

U zrodu této akce bylo nadšení udělat něco pro druhé, v tomto případě pro naši farnost. Ze zkušenosti 
jistě všichni víme, jak společenství u stolu lidi sbližuje. My jsme ale velká farnost, a proto ten stůl mohl být jen 
pomyslný, jenom "jako". Obešli jsme se bez stolu, hlavně že jídlo bylo konkrétní. 

Náš pekařský tým, který se skládal ze šesti dobrovolnic (Milada Grygová, Veronika Žikovičová, Marie 
Golasowská, Sylva Vlachovičová, Michaela Wawreczková a moje maličkost) napekl koláčky a linecké tyčinky 
z 25 kg mouky. Chtěla bych všem "děvčatům" moc poděkovat, protože velkým dílem přispěly k realizaci 
tohoto nápadu. Zvlášť velké díky patří mé kamarádce Míše, která mi pomohla s organizací a byla ve všem mou 
"pravou rukou".

Děkuji také našim sponzorům, kterými se stali: ing. Kryštof Szlauer, paní Zuzana Zoňová, manželé 
Milada a Jarek Grygovi, Veronika a Jenda Žikovičovi, Danka a Jirka Bouzkovi, Hanka a Tomáš Kyvalští, 
Majka a Janek Golasowských, Marta a Stanislav Wawreczkovi, Marie a Stanislav Wojtasovi, Sylva a Josef 
Vlachovičovi, Míša a Henryk Wawreczkovi.

Mé velké díky patří také "sólo" kuchařkám, které reagovaly na výzvu v našem farním měsíčníku Most a 
napekly dobroty doma. Byly to paní: Szkuciková, Sylva Krenželoková, Marie Krenželoková, Monika Lipowská 
a Basia Zawadova.

Děkuji také naší mládeži a skautům, kteří rozdávali napečené dobroty před kostelem a v neposlední řadě 
také vám všem, kteří jste přispěli svými korunkami do této sbírky, která je určena na misie. Myslím si, že 
finanční částka za "Misijní koláč", která činí 40.500 Kč, stojí k zamýšlení , abychom tuto akci zopakovali i v 
příštím roce a tak podpořili činnost PMD.

Takže ještě jednou: Pán Bůh zaplať vám všem!

Mgr. Pavla Golasowská
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Farní zprávy 

Z důvodu objektivity a nutnosti poskytovat všem farníkům věrné a nezkreslené informace MOST 
přináší tyto FARNÍ ZPRÁVY – první (a možná poslední) vydání. 

Z dobře informovaných zdrojů MOST zjistil, že vzhledem k vysoké náboženské aktivitě na Šlonsku asi 
dojde k ustavení nového biskupství třinecko-goralijského. Katedrálou by se měl stát podle starého zvyku 
nejčistší chrám nové diecéze. Který to je, není třeba dlouho přemýšlet... Popravdě řečeno, vždy jsme se 
domnívali, že se náš MOST stane tiskovým orgánem vyšší úrovně nežli farní měsíčník. V této souvislosti bude 
brzy vypsáno výběrové řízení na obsazení asi 30 pracovních míst v úřadech nové diecéze. V čele třinecké kurie 
by měl stanout šéfredaktor MOSTU a proto v redakci vypukl boj o koryta. Nový úřad by měl sídlit v KD Trisia, 
který bude odkoupen za necelých 15 milionu korun – z připravované sbírky, která se bude konat 12. neděli 
velkopostní. Další informace přineseme, jakmile se nějaké dovíme. Sami tomu ale nevěříme. 

Dnem prvního května začne předprodej místenek do našeho farního chrámu na církevní rok 2001-2002. 
Očekává se, že nejlíp půjdou na odbyt místa v prvních lavicích, "stołečki" a lavice úplně vzadu pod obrazem u 
obou zpovědnic (prý se tam dobře spí). Dosavadní sedící mají předkupní právo jen do druhého května. Ceny 
budou kopírovat permanentky na hokej a roční taxa se bude pohybovat kolem 3 tisíc Kč u těch nejlepších míst. 
Koluje zpráva, že nejmenovaný varhaník prodává nelegálně i místa u varhan a na kůru. Po místenkách za 
varhanami se prý jen zaprášilo. Další zpráva říká, že farní ekonom skoupil všechny lukrativní místa a nyní je 
prodává v neděli dopoledne pokoutně za vyšší ceny v podchodu "U myší díry". Případem se začaly zajímat 
tajné farní bezpečností složky. V případě prokázání viny pachateli hrozí až týdenní pobyt v márnici na starém 
hřbitově. 

Chystá se mimořádná sbírka na nákup – angažování nových farníků, kteří jsou v kostele ochotni i 
zpívat. Někteří současní totiž někdy zpívají velmi mizerně nebo vůbec, kancionály nenosí a jen tak koukají 
neznámo kam. Jelikož se blíží návštěva Otce biskupa – bude tady v říjnu u biřmování – chceme si tímto 
napravit pošramocenou reputaci. Jak jistě víte, Otec biskup tehdy řekl, že varhany hrají a lidé nezpívají. 
Varhaník tvrdí, že řekl, že "varhany pěkně hrají", ale já si na slovo "pěkně" nepamatuji. A tak letos by mohl být 
překvapen, protože do farního týmu vyhlídnuté typy prý zpívají velmi nahlas a na hokej chodí už několik sezón 
přímo do kotle. Máme se na co těšit. Kulturní referent farnosti. 

Naši katecheti vyfasovali rákosky a od nového školního roku si jimi budou pomáhat při výuce 
náboženství. Humanita nehumanita, praxe ukázala, že je to účinnější než dobré slovo. Za každé plácnutí žáci 
budou muset poděkovat slovy "děkuji za dobré vychování". Slibujeme si od toho zvýšený zájem médií, 
Horizontem počínaje a TV Nova konče. Konečným efektem by mělo být viditelné zviditelnění naší farnosti v 
dnešním zdivočelém světě a možná i vyšší počet dětí ve výuce, neboť, jak je známo, dnes se už rodiče vlastních 
dětí bojí a jsou rádi, když jim někdo cizí nařeže. Pro odloučené bratry a ateisty by se mělo jednat o placenou 
službu. Každá koruna dobrá, řekl farní ekonom a dal se do studia trestního zákona. 

Co je moc, to je moc, ale to už je příliš. V poslední sbírce mi do košíku u sbírky někdo hodil starou 
baterku do digitálek. Prohlašuji, že mám hodinky normální s ciferníkem a na pružinu. Jo, a už brzy začnu 
vybírat i ty z Vás, kteří při liturgii stojíte hned za hlavními vstupními dveřmi v chodbě a nemáte ani obraz ani 
zvuk. Skončilo se. Daňové ráje již nebudou. Pan Penízkář. 

Zpovídat přes internet se zatím nebude. Důvodem je zahlcení počítače vždy před prvním pátkem. 

Liturgická rada farnosti (tvořena jen muži) se na svém posledním zasedání zcela jednoznačně usnesla na 
posílení lidových zvyků v životě farnosti. Konkrétně chce letos na Velikonoční pondělí (na sv. Šmiergusta) 
obnovit starý dobrý zvyk bití a polévání žen před kostelem po každé mši svaté, vyjma večerní. Za účelem 
snížení nákladů bylo rozhodnuto, že bít bude svou drahou ženu každý sám ve stylu "kiela wlezie", vodní 
doprovod zabezpečí však profesionální špryca od werkových hasičů, kterou zajistil nejmenovaný vysoce 
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postavený požárník tohoto hasičského sboru. Na hřích bití byly slavnostně vyhlášeny mimořádné odpustky, 
které ale platí mimořádně jen pro muže. Chlapi, přijďte, beje sranda. 

Dle velmi dobře ověřených informací je dnes, v neděli 1. dubna 2001, kdy vyšlo toto 78. číslo MOSTu, 
údajně APRYLA. Tak si z toho vyberte co chcete. Nikdo za nic neručí. 

Připravila: redakce MOSTu, společnost s ručením velmi velmi omezeným

Štěstí je krásná věc ....

"Dopis cestuje od Matky Boží Lurdské od 12. 2. 1987. Nesmíte jej spálit ani zadržet, ani jakýmkoliv 
způsobem zničit, jinak Vás doma stihne velké neštěstí. Pomodlete se dvakrát Zdrávas Maria .... Pošlete 20 kopií 
a nyní je štěstí posláno k Vám ... Štěstí k Vám přišlo poštou ve formě tohoto dopisu ... pošlete jej lidem, o 
kterých si myslíte, že potřebují štěstí..."

Dopis s tímto zněním našlo v posledních dnech ve svých schránkách určitě mnoho z nás. Ani já jsem 
nebyla výjimkou. Ten první jsem vyhodila okamžitě a stejně rychle jsem na něj i zapomněla. Druhý dopis stihl 
stejný osud jen s tou výjimkou, že jsem jej na kousíčky roztrhala. Když pominul můj vztek a údiv nad lidskou 
hloupostí, podrobila jsem odpadkový koš důkladnému prohledání. A tak tu teď sedím nad útržky dopisu a 
snažím se jej opět složit do původní podoby. Proč? Abych si pozorněji přečetla text a abych poté zjistila, jak je 
to v životě vlastně jednoduché. Stačí dvě modlitby a štěstí mám v kapse. Pak ještě pořídím 20 kopií dopisu, ty 
rozešlu lidem a mohu už jen čekat, až "štěstí" přijde. Teoreticky vzato, za těch 14 let co dopis koluje, musí být 
už jen velmi málo těch "nešťastných". A ti, co nešťastní jsou, zřejmě udělali s dopisem krátký proces (jako já).

Takže co z toho všeho vlastně vyplývá? Pomineme-li stránku finanční, jako je pořízení 20-ti obálek, 
papírů, pořízení fotokopií a koupě známek (po sečtení všech položek dojdeme k sumě, která není až tak 
zanedbatelná a kterou bychom mohli použít pro lepší účel), vynoří se před námi otázka víry a vztahu k Bohu. 
Pán Bůh není automat, do kterého chrlíme modlitby a z druhé strany padá všechno to, co činí člověka šťastným 
(podle dopisu to je - lepší práce, více peněz, výhra automobilu). Je-li křesťanská víra živým vztahem k živému 
Bohu, pak čas který věnujeme modlitbě se nikdy nestane obchodní záležitostí "něco za něco". Jsme-li rádi v 
Boží přítomnosti, pak budeme chvíle s Ním sami vyhledávat a tím pravým štěstím bude pro nás Bůh sám.

Myslím si, že zmíněný dopis a jemu podobné patří do koše a čas, který vyplýtváme na rozmnožování 
takovýchto "návodů na štěstí" můžeme věnovat jiné, mnohem prospěšnější činnosti. Používejme zdravý rozum 
a nenechme se vmanipulovat do situací, které se skutečným křesťanstvím nemají nic společného .

Mgr. Pavla Golasowská

Co sháníme? 

Nejsou jen nákupní neděle
bronzové stříbrné zlaté.
Ale i obyčejné neděle
kdy mají otevřeno
kostely chrámy sbory
modlitebny.
A během jejich otvírací doby
jsou nám otevřeny
oči dlaně i srdce.

Co se dá v nich sehnat?
Nejkvalitnější látka
k zamyšlení

nad pravou milostí
svobodou odpuštěním
které nám nabízí Bůh
v širokém výběru
z nekonečných zásob své
lásky.
Najednou máme bližní
a jsme bližními.
Co bychom ještě chtěli
vlastnit? 

Alois Volkman

Mana pro tento den, Leden-Březen 2001
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Wiersz

Motto: Okryj, Panie, niebo chmurami, ześlij deszcz, niech zrosi naszą żyzną ziemię, by zieleń okryła 
zbocza i doliny, trawy zaś w górach i pagórkach pokrop obficie rosą niebieską.

Wszystko na świecie w ruinę upada,
Wszystko niszczeje, nawet świątynie.
Ząb czasu nie szczędzi, wszystko ujada,
Bo tu nic stałego - rodzi się i ginie.

Kiedy jeszcze za czasów Austrii zaczęto budować hutę żelaza w Trzyńcu, nie zapomniano również o 
budowie Domu Bożego czyli kościoła. Wybudował go arcyksiążę Albrecht. Lecz po latach, jak wszystkiego na 
świecie, ujął się naszego kościoła ząb czasu:

Dach kryty kamiennymi płytkami powoli się 
rozpadał,
Więc postanowiono na nowo pokryć go blachą,
Będzie zdobić nowa szata na długie dziesiątki lata.
Godziny na wieży cudnie lśnią się w słońcu,
Pokazują kiej początek i kiej msza przy końcu.
Świecące nowością dzwony jak się rozśpiewają,
jak głosami anielskimi wszystkie trzy śpiewają.
Jest też dobry organista, umiy śpiywać i grać
I na cygańskim balu gości rozweselać.
Organy duszą kościoła, daleko słyszane,
Koncerty światowej sławy były na nich grane.
Kościół zawsze od końca do końca kwiatami 
udekorowany,

Ks. Proboszcz z tej parafii jest bardzo dobrze znany.
Jest też sporo ministrantów, co na farze gości,

Upększo swą obecnością święta i uroczystości.
Od kościoła w lewo czy w prawo , w którą patrzysz 
stronę,
Są asfaltym drogi obie wyłożone!
Płaszcz kościoła już też trochę jest zdewastowany,
Lecz z pomocą proboszcza goją się mu rany.
Plebania i zabudowania, to co było uszkodzone,
Dzięki Księdzu proboszczowi jest już naprawione.
Módlmy się przeto za kościół, za tych, co w nim 
pracują,
Za księży, zaś we właściwym słowa znaczeniu -
Za Proboszcza Franciszka - "Odnowiciela" kościoła 
i plebanii.

Franciszek Babiuch

Pozvánka ke společné modlitbě svatého růžence 

Po delší době bych ráda, drazí bratři a sestry, napsala pár slov o výseku modlitebních aktivit v naší 
farnosti, o modlitebních skupinách, které se nazývají Večeřadla. 

Sama jsem iniciátorkou vzniku i členkou jednoho takového Večeřadla. Možná někoho z Vás bude 
zajímat, co to tzv. Večeřadlo vůbec je a jak funguje. Jak víme, princip jejich fungování je založen na společné 
modlitbě svatého růžence a přátelských vztahích. Doporučený a optimální je počet 4-5 osob, které bydlí 
relativně blízko sebe (není to ale podmínka), znají se (to ale taky není podmínka) a mají smysl pro pravidelnost. 
Takové schůzky pro společnou modlitbu se u nás konají zhruba každých 14 dnů, podle vzájemné domluvy. 
Schůzky se víceméně střídají po jednotlivých domácnostech. Scházíme se kolem osmé hodiny večerní. 
Modlitbu večeřadla začínáme prosbou k Duchu svatému a první modlitbu svatého růžence věnujeme vždy 
Panně Marii. Druhý růženec je věnován na různé aktuální úmysly a třetí patří Rodině Neposkvrněné. Po celou 
dobu modlitby svítí pouze svíčky. Myslím, že počet 5 osob je ideální – každý z nás se postupně modlí jeden 
desátek každého růžence a vzájemně se nerušíme. Hostitel by měl Večeřadlo vést a ke každému desátku by měl 
mít připraveno krátké rozjímání. Modlitba se končí často zpěvem písně, např. mariánské jako Ave Maria. Po 
posledním desátku se modlí na úmysl Svatého Otce a rovněž zasvěcenou modlitbu laiků Panny Marie Fatimské. 
Pak zpíváme písně k Panně Marii podle liturgického roku. Po ukončení naší malé pobožnosti, která trvá 2 a půl 
až 3 hodiny uvaří hostitelka čaj nebo kávu a většinou má připraveno i malé občerstvení, u kterého se dobře 
povídá o denních starostech i radostech. Rozcházíme se večer po 23 hodině a věřím, že je nám všem na duši 
opravdu hezky. 
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Myslím si, že jsou mezi Vámi i další, kteří byste rádi strávili čas stejným způsobem. Záleží jen na Vás, 
zdali dáte dohromady potřebnou skupinku a zda Vám elán pro tuto aktivitu vydrží. Přeji Vám, aby se tak stalo. 
Naše skupinka se schází již zhruba 6 roků a sídlí takříkajíc na Terase. Vím, že existují i další skupinky: na 
Folvarku, v Lyžbicích na Palackého ulici, na Kanadě. I tyto skupinky úspěšně fungují již několik let a díky jim 
za jejich pravidelné společné modlitby. Určitě v tomto článku nejsou zachyceny ani zdaleka všechny 
modlitební aktivity v naší farnosti, ale to není nutné: hlavní je, že se modlíme. To je něco, co se nedá ničím i 
nijak vyčíslit, nahradit jinou formou. Věřte mi, že tyto chvíle mají své hluboké vnitřní kouzlo a duchovní 
význam. Pokud by někdo z Vás měl zájem o společnou modlitbu, chtěl by se na věci ohledně Večeřadla něco 
zeptat, ráda odpovím. 

Anna Krohnová
číslo telefonu: 332 675.

Kdo pozná 

Zájem o poznávací hru se zvedá. Z počtu 13 odpovědí, kdy jedna byla špatně zodpovězena, se výhercem 
stal MAREK KREŽELOK. Vylosován byl za přítomnosti rodiny Workových v Domečku 18. března.

Obrázek patřil zámku MIKULOV. Nachází se v Mikulovské vrchovině 18 km západně od Břeclavi. 
Původně raně gotický hrad z 13. století, přestavěn v monumentální renesanční zámek, po požáru r. 1719 
upraven barokně. V starých sklepních prostorech se zachoval tzv. "desítkový" vinný sud z r. 1643.

Cena pro výherce bude předána na družinové schůzce, neboť výherce je členem naší organizace Junák.
Na následující měsíc je opět připraven nový obrázek, takže s odpovědí nečekejte a do domečku 

pospíchejte.
Uzávěrka měsíce bude 22. dubna.

KIVI

Nedělní školka 

Již třetím rokem dáváme možnost rodičům, aby své neposedné ratolesti, během nedělní mše svaté v 
10.00 hod, dali pohlídat do salky na faru. Děti si tam mohou kreslit, vybarvovat, modelovat z plastelíny, stavět 
z kostek domečky, vyrábět vlastní panáčky, přáníčka svým nejbližším, apod.

Ty, které začaly chodit na začátku, již vyrůstají a stávají se dětskými dospěláky a začínají chodit do 
kostela na mši svatou. Proto bychom chtěli jenom připomenout, že tato služba trvá nadále a je určena pro 
všechny rodiče, kterých děti jsou neposedné a nedokáží vydržet s nimi celou hodinu na mši svaté.

Naši farní nedělní školku již několik let vede čtveřice našich spolusester ve složení – uvedeno v 
abecedním pořadí: Barbara Bocková, Lucie Marszalková, Irena Poroszová a Monika Stašová. Jim náleží naše 
poděkování a uznání za ochotu věnovat nedělní dopoledne našim nejmenším. 

MK

Dyskusja na temat religii

Mało kto się spodziewał, że uwagę współczesnych Francuzów może przykuć filozoficzno-teologiczna 
dyskusja na temat religii. Tymczasem w jednym z najbardziej laickich krajów świata ukazało się w ostatnich 
miesiącach kilka książek i mnóstwo publikacji prasowych poświęconych tej tematyce. W dyskusję 
zaangażowały się wybitne autorytety naukowe i dziennikarskie.

Uczestnicy debaty podzielili się na dwa obozy. Pierwszy, skrajnie antyklerykalny, nawiązuje do nurtów, 
które pojawiają się nad Sekwaną od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W wypowiedziach jego 
przedstawicieli nie ma zbyt wielu nowych argumentów, wracają oskarżenia o niszczenie wolności jednostki, 
dążenie do narzucenia człowiekowi archaicznych zasad zachowania, nieuprawnione "zaglądanie do łóżka" i 
uparte trwanie przy dogmatach, których myślący człowiek nie jest w stanie zaakceptować (niepokalane 
poczęcie, nieomylność papieża, wniebowzięcie itp). Znacznie ciekawsze są głosy naukowców, którzy, 
dostrzegając kryzys chrześcijaństwa na Zachodzie, dochodzą do wniosku, że ludzie wierzący stają się jedyną 
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naprawdę uciskaną mniejszością. Zasady politycznej poprawności wzięły pod ochronę homoseksualistów, 
imigrantów, wszelkiego rodzaju myślących, czujących i działających inaczej. Nie wolno z nich kpić, nie można 
wytykać odmienności, zakazane jest obrażanie ich uczuć. Natomiast wobec chrześcijan nie obowiązują żadne 
tabu, wręcz do dobrego tonu należy ośmieszanie ich "ciemnoty", żartowanie z dogmatów wiary, 
demonstrowanie intelektualnej wyższości. Historyk i filozof Rene Remond określił to zjawisko mianem 
"kultury pogardy".

Swoistego poparcia udzieliła mu grupa tak znanych intelektualistów jak Paul Ricoeur (filozof), Jean 
Delumeau (historyk) i Jacques Delors (polityk). Ich gwałtowny sprzeciw wzbudziła propozycja 
socjalistycznego rządu, by z Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej usunąć odwołania do 
"chrześcijańskiej i religijnej spuścizny Europy". W zbiorowej petycji, podpisanej przez kilkudziesięciu 
iluminarzy nauki, kultury i polityki przypomniano, że dzisiejsza laickość nie może oznaczać wymazania religii 
z historii. Nie ma już przecież starożytnej Grecji czy Rzymu, a wszyscy nieustannie odwołują się do ich 
filozofii i systemu prawnego. Dlaczego zatem z taką zaciętością zwalcza się akurat chrześcijaństwo? Bo w 
przypadku judaizmu zbyt radykalne sądy powstrzymuje obawa przed oskarżeniem o antysemityzm, a islamu - o 
rasizm. Natomiast nad chrześcijaństwem - jak zauważył inny filozof, Marcel Gachet - można "pastwić się 
bezkarnie".

Bo idą pod prąd
Oprócz stawiania diagnozy rzeczywistości, francuscy inelektualiści próbują także odkryć przyczynę 

takiego stanu rzeczy. I dość zgodnie dochodzą do wniosku, że mają one trojaki charakter: 
- Po pierwsze - wiek XX przyniósł fascynację wielkimi systemami świeckich mesjanizmów, 

zapowiadających stworzenie nowego świata i ustanowienie powszechnej szczęśliwości. Czym naprawdę 
skończył się faszyzm i komunizm, wiedzą wszyscy. Ale "sparzywszy" się na tym, co świeckie, wielu ludzi 
podchodzi nieufnie do systemów religijnych, którym również przypisują dążenie do zapanowania nad jednostką 
i społeczeństwem. Dlatego zdecydowanie je odrzucają, a nierzadko wypowiadają im walkę.

- Po drugie - globalizacja prowadzi do systematycznego zacierania różnic kulturowych, gospodarczych i 
obyczajowych. Tymczasem systemy religijne nie zmieniają się, trwają przy raz ustalonych zasadach i 
utrzymują zróżnicowanie w świecie. Zdaniem zwolenników globalizacji są więc przeszkodą na drodze do 
postępu.

- Po trzecie - fascynacja systemami religijnymi Wschodu. Chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm, 
oparte są na hierarchii, wymagają dyscypliny i wiary w precyzyjnie określone dogmaty. Natomiast buddyzm i 
hinduizm można interpretować "po swojemu", co dla współczesnego człowieka, który ceni nade wszystko 
indywidualizm, jest bardzo pociągające. Stąd bierze się popularność New Age, scjentologii i innych 
"niedokreślonych dogmatycznie" nurtów światopoglądowych. W każdym z nich można znaleźć silne 
isnspiracje mądrościami Wschodu.

Liberał nawrócony
Wszystko to sprawia, że liczba wierzących, a zwłaszcza praktykujących chrześcijan, na zachodzie 

Europy systematycznie maleje. Francuscy biskupi twierdzą jednak, że spadek ilości przynosi wzrost jakości. 
Już dawno nie było takiego poruszenia wśród francuskich katolików, jakie obserwuje się obecnie. Dowodem 
nie tylko coraz liczniejsze tłumy przychodzące na spotkania z papieżem, ale także rosnący popyt na książki o 
tematyce religijnej (niemal bestellerem stała się np. najnowsza edycja dzieł świętego Augustyna), masowy 
napływ kandydatów na studia teologiczne oraz coraz liczniejsza rzesza naukowców podejmujących badania nad 
religiami.

Zaskakują także deklaracje osób, które mało kto podejrzewał dotąd o religijność. Takich na przykład jak 
Michel Camdessus, pełniący przez wiele lat funkcję dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego -
instytucji uznawanej dość powszechnie za narzędzie światowych liberałów i globalistów. Tymczasem po 
zakończeniu w lutym ub. r. pracy w MFW, Camdessus zaangażował się w prace watykańskiej Rady 
Sprawiedliwość i Pokój. Niedawno zorganizował we Francji Tydzień Społeczny, w czasie którego ponad 2 
tysiące przedsiębiorców zastanawiało się, jak pogodzić biznes z zasadami etyki chrześcijańskiej.

Wybitny pisarz Andre Malreaux powiedziak kiedyś, że "wiek XXI będzie wiekiem religii, albo nie 
będzie go wcale". W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia dość powszechne było przekonanie, że 
alternatywa Malreaux była błędna, gdyż religia zanika, a świat ma się zupełnie dobrze. Dziś nie jest to już takie 
pewne.

Kazimierz Plata, (New Press), Głos Ludu, 20.2.2001
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Podpořte svým darem aktivity katolické církve v ČR 

Katolická církev v naší vlasti se již jedenáct let může svobodně rozvíjet. Za tuto dobu bylo mnoho 
vykonáno nejen na úseku péče o věřící, ale i ve službě celé veřejnosti v oblasti zdravotnictví, školství, péče o 
nejpotřebnější a prevence negativních sociálních jevů, zvláště mezi mládeží. Procházíme-li dnes českými a 
moravskými městy i vesnicemi, vidíme, kolik kulturních, historických památek se podařilo opravit a zachránit.

Na všechny aktivity potřebuje církev kromě obětavých spolupracovníků i značné finanční prostředky. 
Pomocné programy ze zahraničí pomalu doznívají, protože naše církev nepatří již, díky Bohu, k těm 
nejohroženějším. Nedořešené majetkové a finanční otázky se státem nedovolují postavit se více "na vlastní 
nohy". 

Nezbývá tedy než se obrátit nejen na věřící, ale na všechny občany, kterým jsou aktivity církve ve 
společnosti sympatické a pokládají naše působení v péči o bližní za užitečné, aby je podpořili svým darem. 

Veškeré organizační složky církve (arcibiskupství, farnosti), řády a kongregace, Česká katolická charita 
a všechny jimi založené ústavy jsou podle platného zákona o daních z příjmů zařazeny mezi instituce, u kterých 
je možno po poskytnutí daru uplatnit 

ODPOČET URČITÉ VÝŠE DARU OD DAŇOVÉHO ZÁKLADU.

Tato možnost je zákonem nabízena

FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBĚ, OSOBĚ NÁMEZDNĚ PRACUJÍCÍ I SAMOSTATNĚ 
VÝDĚLEČNÉ ČINNÉ.

Dar je možno poskytnout v hotovosti, poštovní poukázkou, nebo bezhotovostním bankovním převodem. 
Obdarovaný je povinen vystavit dárci doklad o přijetí daru.

V zásadě lze každoročně odečíst ze základu daně u fyzických osob do 10% a u právnických osob do 5% 
z tohoto základu. Praktický to znamená: kdo od základu daně odečítá dar 1.000,-Kč, asi 200,-Kč mu bude 
vráceno z daně, když o to požádá.

Tak se na jeho daru podílí i stát.

O podrobnostech je možno se informovat u mzdové účtárny nebo u daňového poradce.

POMOZTE NÁM POMÁHAT!

Biskupové Čech a Moravy

Poznámka redakce: tuto celonárodní výzvu českých a moravských biskupů zveřejňujeme v našem 
farním časopise víceméně jen pro připomenutí, neboť o možnosti daňového uplatnění darů např. naší farnosti 
jste již byli několikrát informováni. Dále není rovněž sporu o tom, že Vaše finanční dary jsou velmi štědré a 
vůbec přitom nesouvisí s daňovým uplatněním. Pán Bůh zaplať. Přesto kdyby kdokoliv z Vás měl zájem svůj 
finanční dar daňově uplatnit (podmínkou je mít zdanitelný příjem, což např. není důchod), ať požádá o kontakt 
na daňového specialistu prostřednictvím Otce Františka.

Pořad bohoslužeb v dubnu

1. Neděle 1.4.2001 - 5. neděle postní, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
2. Neděle 8.4.2001 - Květná neděle, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
3. Neděle 22.4.2001 - 2. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
4. Pondělí 23.4.2001 - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
5. Neděle 29.4.2001 - 3. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 česky, 7.50 a 17.00 polsky.
6. Čtvrtek 3.5.2001 - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
7. Neděle 6.5.2001 - 4. neděle velikonoční, 6.30 a 10.00 polsky, 7.50 a 17.00 česky.
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8. Po celou dobu postní se bude každý pátek a neděli konat pobožnost Křížové cesty v tom jazyce, v 
jakém bude sloužena nedělní večerní mše svatá. V tom jazyce bude sloužena i páteční večerní mše 
svatá, ranní pak bude v opačném jazyce. V neděli pak po Křížové cestě bude svátostné požehnání.

9. Po celý měsíc květen budeme slavit po večerní mši svaté májovou pobožnost.
10. Každou neděli (mimo dobu postní) 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 - ranní česky, večerní 

polsky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky, večerní česky. Pátek podle Křížové cesty.
12. Každý čtvrtek po večerní mši svaté a první pátek po ranní mši svaté je výstav Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
13. 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.

14. 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 dubnu 

5. neděle postní (1.4.)
1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 3,8-14; Evangelium: Jan 8,1-11
Žalm: odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
ref. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Květná neděle (8.4.)
1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evangelium:Lk 22,14-23,56
Žalm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
ref. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Zelený čtvrtek (12.4.)
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení : 1 Kor 11,23-26; Evangelium: Jan 13,1-15
Žalm: ref. Kielich przymierza to Krew Zbawiciela.

Velký pátek (13.4.)
1. čtení: Iz 52,13-53112; 2. čtení : Žid 4,14-16; 5,7-9; Evangelium: Jan 18,1-19,42
Žalm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

Boží hod velikonoční (14.4.)
1. čtení: Sk 10,34a.37-43; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evangelium: Jan 20,1-9 nebo při 
večerní mši svaté Lk 24,13-35
Žalm: odp. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho.
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

2. neděle velikonoční (22.4.)
1. čtení: Sk 5,12-16; 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-31
Žalm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
ref. Dziękuję Panu, bo jest miłosierny.

3. neděle velikonoční (29.4.)
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; 2. čtení: Zj 5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19
Žalm: odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
ref. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
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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.

Bohoslužby o Velikonocích 

Svatý týden: Pondělí, úterý a středa - mše sv. normálně v 6.35 a 17.00 hodin.

Čtvrtek 12.4.2001 - Zelený čtvrtek: Ráno není mše svatá. Slavná mše svatá na památku poslední večeře 
Páně v 17.00 hodin - polsky. Po mši svaté přenesení Nejsvětější Svátosti Oltářní do boční kaple Getsemanské 
zahrady a soukromá adorace do 21.00 hodin.

Pátek 13.4.2001 - Velký pátek - den smrti Pána Ježíše: Přísný půst od masa a půst újmy (jednodenní 
nasycení dosyta). Ráno nejsou žádné bohoslužby. Odpoledne bude kostel otevřen od 14.00 hodin. V 16.00 
hodin je pobožnost Křížové cesty a hned po ní začínají velkopáteční bohoslužby v českém jazyce. Po 
bohoslužbách přenesení Nejsvětější Svátosti Oltářní do Božího hrobu. Kaple Božího hrobu bude jako jiné roky 
otevřena bočním vchodem celou noc k soukromé adoraci. Začíná Novéna k Božímu Milosrdenství.

Sobota 14.4.2001 - Bílá sobota: Po celý den je otevřen kostel k adoraci Božího hrobu. Žehnání pokrmů 
bude v 10.00 a ve 14.00 hodin. Bohoslužba velikonoční vigilie začíná v 19.30 hodin a vrcholí slavnou 
velikonoční mší svatou (česky-polsky) a průvodem vzkříšení.

Neděle 15.4.2001 - Hod Boží velikonoční: Mše sv. v 6.30 a 10.00 - polsky, 7.50 a 17.00 - česky; 16.30 -
adorace a svátostné požehnání.

Pondělí 16.4.2001 - Pondělí velikonoční: Mše sv. v 6.30 a 10.00 - česky, 7.50 a 17.00 - polsky; 16.30 -
adorace a svátostné požehnání.

Úmysly apoštolátu modlitby - duben 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 zasvěcené osoby, věrné svému zvláštnímu povolání, znovu dají ve světě 
zazářit duchu evangelního blahoslavenství.

2. Úmysl misijní: Ať oslava stoletého výročí církve ve Rwandě urychlí dohodu mezi křesťany a uspíší 
národní usmíření.

3. Úmysl národní: Ať příprava sněmu katolické církve vede k poznávání Božích plánů v naší zemi.

Zprávy z Domečku 

Konečně byla vydána knížka, na kterou někteří z nás již dlouho čekali. Deníček sestry Faustýny 
Kowalské – Boží milosrdenství v mé duši. Obsáhlá knížka, která má 667 stran, je celoživotním svědectvím této 
nedávno kanonizované polské řádové sestry. Pán si ji vyvolil, aby lidem v naší době připomněla poselství o 
jeho milosrdenství, které je skutečně pravým a nejcennějším pokladem lidstva. Cena 399,- Kč. 
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Pro ty, kteří shánějí český kancionál máme 2 zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá – kancionály 
budou, špatná – až na konci roku. Jak jste si možná již přečetli v Katolickém týdeníku, stále se dělají redakční 
úpravy a vydání se proto opožďuje. Hned jakmile budou kancionály vydány, budeme Vás informovat. 

V Domečku je velký výběr devocionálií. Různé druhy křížů, růženců, přívěsků, obrázků i kropenek. 
Velmi pěkné jsou medajlonky a křížky na magnet a pro děti trojrozměrné obrázky. K dostání už jsou také 
zdobené svíčky k sv. přijímání a začátkem dubna si můžete přijít vybrat i věnečky a jiné ozdoby pro holčičky. 

Chtěli bychom poděkovat všem štědrým dárcům, kteří přispěli na dobročinné účely. Během prvního 
kvartálu se v Domečku vybralo 5.500,- Kč na Lepru, 1.800,- Kč na Fond ohrožených dětí a 2.600,- Kč na misie. 
Srdečné Pán Bůh zaplať.

Informace

Srdečně zveme všechny děti ve věku od 6-ti let, které rády zpívají do dětské scholy.
Scházíme se pravidelně každé úterý v 15.30 hodin v salce na faře.

Zkoušky chrámového sboru LAUDAMUS jsou každou středu v 18.15 hodin v salce na faře. Srdečně 
zveme všechny hlasové i věkové kategorie.

Dovolujeme si Vám opět nabídnout možnost zakoupení karabáčů z naší výroby.
Prodej se uskutečni 1. dubna a 8. dubna (na Květnou neděli) v Domečku - do vyprodání.
Přijďte si vybrat. Přijatelné ceny.

KIVI

Horská chata Dům sv. Josefa na Gruni, která slouží už několik let různým laickým aktivitám, 
duchovním cvičením, rekreačním pobytům rodin, mládeže atd. nabízí možnost celoročního využití svých 
kapacit i našim farníkům.

Dům sv. Josefa leží uprostřed lesů na hřebeni Moravskoslezských Beskyd v centru turistické oblasti 
katastru obce Staré Hamry. U chaty je volejbalové hřiště, dětské pískoviště, houpačky a ohniště s možností 
posezení u táboráku. Duchovním aktivitám slouží domácí kaple a poutní kostelíček Panny Marie – Pomocnice 
křesťanů. 5 km od chaty je koupaliště.

Bližší informace vám podá správce Domu sv. Josefa Ing. Jaroslav Kubeček, Gruň č. 60, p. 739 15 Staré 
Hamry, tel.-fax. 0658/37865, 0658/437865, e-mail: dsj@volny.cz, web: www.volny.cz/dsj.




